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Förord

Ett ansvar som sträcker sig längre än till Bullerbyn.

Vad händer med en värld där de som kan ta ansvar känner sig bakbundna? Där signaler 
om att barn mår dåligt inte fångas upp, trots att vuxna ser skärsåren på en flickas arm, de 
ständiga vredesutbrotten och slagsmålen runt en liten kille eller den kompakta tystnaden 
hos den som inte får plats i gruppen och inte ”hör till”?

Vi vill gärna tro att alla barn växer upp i en Bullerby-värld där inget ont kan hända. Men 
verkligheten ser inte alltid ut så. För alla där Bullerby-idyllen bara finns i böckernas värld 
och där vardagen kantas av intolerans, utfrysning och slag ska det finnas en vuxenvärld 
redo att fånga upp. Vuxna som ser de tidiga tecknen och agerar på signaler om att något är 
fel och att en ung människa är på glid. På ett sluttande plan mot ett framtida utanförskap. 
Tyvärr fungerar det inte alltid så. Det vill vi ändra på.

Den här rapporten är ett led i ett arbete som vi påbörjade för mer än tio år sedan. Då 
började vi inom Idéer för livet att samarbeta med kommunerna Leksand och Söderköping 
för att underlätta det förebyggande arbetet och fånga upp barn och unga som befann sig 
i en riskzon till utanförskap. Vi såg kraften i det förebyggande arbetet och vilken skillnad 
det gjorde för de enskilda individer som fångades upp innan skadan inte längre gick att 
reparera.

Denna insikt gjorde frustrationen desto större då vi gång på gång såg att viktiga och rik-
tiga satsningar på barn och unga inte genomfördes. ”Vi har inte råd” är ett vanligt argu-
ment som används. Skolkuratorer, extralärare och Barn och Ungdomspsykiatrin ses som en 
kostnadspost. Möjlig att skära i för att på kort sikt hantera sin budget.

Det lät märkligt i våra öron. Som försäkringsbolag har vi lärt oss vikten av tidiga insatser 
och att tänka långsiktigt. När vi försäkrar någons hälsa så har vi en stark drivkraft i att 
denne håller sig frisk. Genom att fånga upp de tidiga signalerna om ohälsa kan vi satsa på 
sjukgymnastik, psykologer eller vad som kan behövas för att individen ska slippa allvarliga 
sjukdomar eller skador. För om det går så långt blir det plågsamt för individen och dyrt för 
försäkringsbolaget. Frågan vi ställde oss var: Om tidiga insatser var lönsamma för oss, hur 
kom det sig att försäkringsbolaget Sverige AB inte tycker sig ha råd med dem? Och vad är 
konsekvenserna då samhället avstår?

Under de år vi har arbetat med socioekonomi tillsammans med Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog har mycket hänt och vissa frågor har fått svar. Vi har tagit fram ett antal rappor-
ter och konkreta beräkningsverktyg som kommuner kan använda. Detta arbete har bidragit 
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till att fler ser att tidiga insatser många gånger är mer lönsamma än att låta ett påbörjat 
utanförskap eskalera. Till dags dato har vi tillsammans utbildat mer än 40 kommuner och 
som resulterat i att allt fler nu tar nästa steg och säkrar en långsiktig finansiering av före-
byggande insatser. Sociala investeringar är en del i den lösningen och vi hoppas att denna 
handbok får samma genomslag som tidigare rapporter och verktyg vi har tagit fram.

Det är med stolthet vi ser att vårt arbete ger frukt. Ett antal kommuner har vågat tänka 
nytt och haft modet att gå utanför ramarna. De har hittat metoder som fungerar inom 
deras kommunala verksamhet och haft en vilja att skapa de politiska förutsättningarna. Ini-
tiativet med socioekonomi är vårt sätt att bidra till ett mer långsiktigt och socialt hållbart 
samhälle.

Det är nu dags att ställa frågor kring styrsystemen och om vi har rätt strukturer för att 
bygga morgondagens samhälle? Vi ser en nyvaknad nyfikenhet kring hur man ska samverka 
både inom offentlig verksamhet men även utanför de satta ramarna och agera tillsammans 
med näringslivet och civilsamhället. Det finns också de som ställer frågor om hur kom-
muner ska uppmuntras för att satsa på förebyggande insatser och om det finns skäl till att 
omfördela resurser. Nya lösningar skapar också nya frågor. Denna rapport har en del svar 
på de frågor vi hört ställas kring investeringar i människor.

Utanförskapets pris är betydande, både i mänskliga och ekonomiska termer. I miljöfrågan 
har man länge sett vikten av att mäta de långsiktiga konsekvenserna av de beslut som 
vi fattar idag. Det borde vara självklart att detsamma gäller för de beslut vi fattar kring 
sociala insatser.

Allt fler av samhällets aktörer ser att kortsiktiga besparingar riskerar att bli mycket dyra. 
Både vad gäller livskvalitet och i reda pengar. Bullerbyn är måhända långt bort, men att bi-
behålla ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer är ett ansvar för 
oss vuxna av idag att axla. Argumentet att ”Vi har inte råd med förebyggande insatser” ska 
sättas i ett annat perspektiv för att bättre spegla verkligheten. Vi har inte råd att låta bli.

Lena Hök
Chef Idéer för livet och Corporate Responsibility Norden
Skandia
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Inledning

1.1  Ett barnperspektiv med 
  socioekonomisk touch
Våren 2008 publicerade stiftelsen Idéer för livet 
rapporten ”Bättre att stämma i bäcken än i 
ån”. Grundtanken med rapporten, som bygger 
på min och Anders Wadeskogs forskning, var att 
visa att prevention, tidiga insatser och fram-
gångsrik rehabilitering av barn och unga inte 
bara är ett sätt att omsätta barnkonventionen 
i praktisk handling. Tanken var också att med 
ett antal exempel visa att ett sådant agerande 
väldigt ofta är en ytterst lönsam affär. Därtill 
att öka medvetenheten om problemet med att 
de ekonomiska vinsterna ofta är okända eller 
osynliga för beslutsfattarna. Med rapporten 
presenterade vi en metod och ett synsätt – 
socioekonomiska analyser och bokslut med vars 
hjälp dessa effekter kan synliggöras och bli en 
del av ett beslutsunderlag. 

Rapporten har fått stor uppmärksamhet och 
lett till att vi under de senaste åren genomfört 
ett mycket stort antal seminarier som tar sin ut-
gångspunkt i dessa tankar. Seminarier där flera 
tusen politiker, chefer och handläggare i olika 
offentliga organisationer har deltagit. Cirka 
40 kommuner har genomfört eller genomför 
utbildning i den metod som presenterades i 
rapporten och har gjort analyser av egna lokala 

projekt. I skrivande stund finns utbildning med 
ytterligare ett femtiotal kommuner planerade.

Med stöd av Idéer för livet tog vi också under 
2010 fram en manual med vars hjälp man på 
egen hand kan tillämpa denna metod i en för-
enklad form. Det finns i delar av landet framväx-
ande nätverk1 av personer som har tagit till sig 
det socioekonomiska synsättet och man skulle 
kunna tala lite om ett genombrott för detta syn-
sätt och denna metod. I en tidigare rapport visar 
vi också hur man kan omvandla dessa tankar till 
handling. Hur man kan formulera socio-
ekonomiska strategier och med konkreta och 
verkliga exempel visar på hur det kan omsättas i 
praktiken. 

Det yttersta syftet är att genom en effektivare 
resursanvändning bidra till ett samhälle som i 
högre grad än i dag sätter barn och unga i fokus.

1.2  Sociala investeringar – nästa steg
Det fanns två bakomliggande tankar då vi skrev 
”Bättre att stämma i bäcken än i ån”. Den ena 
är att barn ofta uppfattas eller beskrivs som en 
kostnad inom det offentliga beslutsfattandet. 
För oss är det viktigt att bryta detta perspektiv 

1 Mer information om nätverket finns på www.utanforskapetspris.se.
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då vi menar att insatser kring barn inte i första 
hand bör ses som en kortsiktig kostnad utan 
snarare som en långsiktig social investering i vår 
framtid. Vi tror att begreppsbildning är viktigt 
för vårt sätt att tänka och agera. Slutar man 
tänka kostnad, och börjar tänka investering fås 
ett nytt perspektiv som kan leda till att beslut 
med ett längre tidsperspektiv än tidigare fattas.

Den andra tanken är att många organisationer 
arbetar med devisen ”individen i centrum” men 
sällan agerar utifrån detta. I praktiken dominerar 
fragmenteringen och tunnelseendet i många av 
våra styr- och uppföljningssystem, i vårt tänkan-
de och beslutsfattande. Då det gäller insatser 
kring barn står detta i direkt motsatsförhållan-
det till behovet av helhetssyn och samverkan.

En tanke med denna rapport är att visa hur 
sociala investeringar oavsett finansiering kan 
vara en konkret metod för att kunna fatta bättre 
beslut för barnen och deras familjer. Men också 
för den egna organisationen, samhället och 
samhällsekonomin i stort. Vi vill med denna 
rapport skapa förutsättningar för att omvandla 
dessa insikter och tankar till konkreta handlingar 
genom att sociala investeringsmedel i kommu-
ner, landsting och på statlig nivå skapas. Cirka 

40 kommuner i landet har i skrivande stund fat-
tat beslut om eller är på väg att fatta beslut om 
detta. Det finns utrymme för många fler.

Välkommen att hoppa på tåget för att reducera 
utanförskapet i samhället!
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2. Att stämma i bäcken eller ån
  “Now this is not the end. It is not even the beginning of the    
  end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” 2

2.1  Att reducera utanförskapet i samhället – en social investering 
  med hög avkastning
Det finns ett omfattande utanförskap i samhället.  Ungefär en miljon människor i åldrarna 18-65 år 
befinner sig utanför arbetsmarknaden och saknar förmåga att försörja sig själv genom arbete3. Den 
trendmässiga4 ökningen av utanförskapet under ett antal decennier5, innebär att såväl produktions-
värden går förlorade som att stora samhällskostnader för försörjning, vård- och rehabiliteringsinsat-
ser genereras. Lågt räknat kostar varje livslångt utanförskap (20-65 år) 10-15 miljoner kronor. 

Om man särskilt studerar dagens ungdomsgeneration så finns ett oroande mönster. Utanförskapets 
underliggande mekanismer som segregation, skolmisslyckanden, psykisk ohälsa med mera tycks 
strukturellt och långsiktigt förvärras. Tecknen på att vi skulle röra oss i riktning bort från denna 
utveckling är dessvärre få. 

Många tecken på ett framtida utanförskap går att upptäcka mycket tidigt i livet, och ur de flesta 
problem finns vägar ut och metoder för att bryta processen mot ett utanförskap. Vägar och me-
toder som i hög utsträckning är billiga i förhållande till alternativet. Ju tidigare man upptäcker och 
agerar desto enklare och billigare är det att få effekt av sådana åtgärder. För att hindra utvecklingen 
mot ett utanförskap, krävs ofta en betydande samverkan samt långsiktighet och uthållighet. Om 
man misslyckas är det ofta andra samhällsaktörer än de ursprungligen berörda som får stå för notan.

Att reducera den uppväxande generationens framtida utanförskap är en av de verkligt stora sam-
hällsutmaningarna moraliskt och mänskligt. Det utgör också en av de verkligt stora ekonomiska 
utmaningarna för våra välfärdsystem. Kostnaderna för utanförskapet är ofantliga såväl ekonomiska 
som mänskliga. Därmed är värdet av att undvika ett utanförskap och dess kostnader enormt. Syftet 
med rapporten Sociala investeringar kring barn och unga handlar om att belysa hur sociala investe-
ringar i allmänhet och för barn och unga i synnerhet kan utgöra en väg för att reducera framtidens 
utanförskap. 

2.2  Framtidens sociala skuld
I stadsdelen Gamlegården6 i Kristianstads kommun bor cirka 4 600 personer eller knappt 6 procent 
av kommunens befolkning. Den är vad man brukar kalla en utsatt stadsdel med låg förvärvsfrekvens, 
höga ohälsotal, stort bidragsberoende och låga skolresultat. Närmare hälften av stadsdelens unga 
saknar behörighet till gymnasiet efter avslutad grundskola. 

I Figur 2.1 illustreras de långsiktiga förlusterna av den låga förvärvsfrekvensen i stadsdelen, cirka 
34 procent, i förhållande till kommunens förvärvsfrekvens i sin helhet, cirka 73 procent. I diagram-
met framgår att de totala långsiktiga kostnaderna för detta ”förvärvsfrekvensgap” uppgår till 6 700 
miljoner kronor eller cirka 250 miljoner kronor på årsbasis. Figuren visar också att den långsiktiga 

2 Winston Churchills tal efter den brittiska segern vid det andra slaget vid El Alamein, 10 november 1942.
3 Som utanförskap räknas arbetslösa, arbetssökande studenter, sysselsatta i konjunkturberoende program via Arbetsförmedlingen, personer som på andra sätt är utanför arbetskraften,  
 till exempel latent arbetssökande, personer med S/A-ersättning (förtidspensionärer) och långtidssjuka. www.ekonomifakta.se.
4 Socialstyrelsens folkhälsorapport 2010, BRIS årsrapport 2010, Ungdomsstyrelsen Ung i dag, 2009.
5 Temagruppen unga i arbetslivet, Unga som varken arbetar eller studerar, Ungdomsstyrelsen, 2011, sid 15.
6 Uppgifterna om Gamlegården är hämtade från bakgrundsrapporter till rapporten; Nilsson & Wadeskog, Utanförskapets ekonomiska sociotoper, 2012.
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kostnaden för detta gap motsvarar två hela årsbudgetar för kommunen eller ungefär 25 gånger 
kommunens årliga budget för individ och familjeomsorgen7. 

Figur 2.1

Vad som kanske är än mer intressant är att detta motsvarar fyra gånger kommunens pensionsskuld 
– en post som bekymrar många offentliga beslutsfattare. I någon mening skulle man kunna säga att 
den låga förvärvsfrekvensen utgör ett mått på en framtida socialskuld som, om inget görs, måste 
hanteras. 

De låga skolresultaten i stadsdelen utgör en sorts indikator på att det i framtiden finns en betydande 
risk för att detta förhållande kvarstår. Med andra ord beskrivs här de ekonomiska konsekvenserna 
av att inte stämma i bäcken i tid på vägen mot ett utanförskap. Varje barn som lämnar skolan i 
Gamlegården med ofullständiga betyg, och med betydande risk att hamna i ett långt utanförskap, 
har under sin uppväxt redan kostat samhället cirka 3,5 miljoner kronor, vilket framförallt inkluderar 
kostnaderna för förskola, skola och föräldraledighet. Med tanke på den investering som samhället 
därmed har gjort i de unga är det befogat att ställa sig frågan hur det kan vara ekonomiskt försvar-
bart att inte stämma i bäcken, liksom hur det kan vara förenligt med det man i kommunallagen kallar 
”god ekonomisk hushållning” att inte agera i tid? 

2.3  Vad är det värt att agera tidigt?8

Forskning visar att föräldrastöd i form av anpassade familjeprogram gynnar barnets hälsa och 
utveckling9, och bidrar till att utveckla föräldrarnas förmåga att visa kärlek och sätta gränser. I den 
nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, som regeringen antog 2009, definieras föräldra-
stöd som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva och sociala 
utveckling. Därtill som en aktivitet som stärker föräldrarnas sociala nätverk. Genom att stötta dem i 

7 Det bör noteras att kalkylen bygger på att dagens förvärvsfrekvens är den som kommer att gälla då dagens unga är vuxna. 
8 Avsnittet är baserat på socioekonomisk rapport från projektet Värme och Ramar som är fokuserat på föräldrastöd i Kalmar län. 
9 Olsson I., Hagekull B. & Bremberg S., Stöd till föräldrar för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. En systematisk forskningsöversikt. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut,   
 2003:20.
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deras föräldraroll främjas barnens psykiska hälsa, och är något som i sin tur leder till minskad risk för 
framtida problem som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. 

Ungefär varannan pojke och var femte flicka som före 13 års ålder vid upprepade tillfällen snattar, 
skolkar, slåss eller vandaliserar fortsätter att begå brott också senare i livet. Att många barn vid ett 
eller annat tillfälle agerar på ett sådant sätt är kanske inte så ovanligt. Men för ett mindre antal barn 
som under en längre tidsperiod och på ett utpräglat sätt återkommande uppvisar dessa beteenden 
är prognosen betydligt sämre än för unga som bryter mot normer, lagar och regler först i tonåren. 
Forskningen10 har visat att barn med utpräglat normbrytande beteende i barndomen är överrepre-
senterade också när det gäller andra problem i vuxen ålder som missbruk, arbetslöshet och partner-
konflikter.

En projektgrupp i Kalmar län som arbetar med föräldrastöd ställde sig i samband med en utbildning 
i socioekonomisk analys frågan; vad kostar ett barn under sin uppväxt (under perioden 5-15 år) om 
vi inte agerar tidigt, långsiktigt och i samverkan? Projektgruppen kom fram till att dessa kostnader 
skulle uppgå till nästan 1,7 miljoner kronor varav merparten, nästan 1 miljon kronor är socialtjänstens 
kostnader, knappt 600 000 kronor barn- och ungdomsförvaltningens kostnader respektive drygt 
100 000 kronor som är landstingets kostnader. I Figur 2.2 illustreras detta av den vänstra vågskålen. 

Figur 2.2

I den högra vågskålen la man kostnaderna för en av metoderna för föräldrastödskurser, och fann att 
för samma summa pengar skulle 33 föräldrastödskurser för sammanlagt 1 188 barn kunna genom-
föras. 

Enkel huvudräkning ger vid handen att om man genomför en social investering på 1 650 000 kronor 
i form av föräldrastödskurser räcker det för att göra insatsen lönsam. Det räcker med andra ord att 
ett enda barn inte hamnar i sådana problem som ligger bakom kalkylen ovan (det vill säga mindre än 
en framgång på en promille) för att investeringen ska vara lönsam.

2.4  Sociala investeringar och god ekonomisk hushållning
Exemplen belyser ett par saker som vi mött hundratals gånger under de senaste åren. För det första; 
en social investering behöver inte vara särskilt framgångsrik för att ändå vara lönsam. Det blir tydligt 
när alla kostnader som är förknippade med ett utanförskap på kort och lång sikt beaktas. En andra 
viktig synpunkt är att kostnaderna för att misslyckas är utomordentligt höga. 

10 Baseras på socioekonomisk rapport från projektet Värme och Ramar som är fokuserat på föräldrastöd i Kalmar län.

1 barn 1 188 barn

Föräldrastöds-
kurser

Extra kostnader för 
stödinsatser

1 685 000 SEK1 681 000 SEK
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I stort sett alla beslutsfattare vi mött är överens om vikten av att göra något åt detta samhälls-
problem. Syftet med rapporten Sociala investeringar kring barn och unga är därför att belysa 
utmaningen utifrån ett socialt investeringsperspektiv. Vår utgångspunkt är att det inte handlar om 
bristen på resurser för att tackla utmaningarna utan att problemet snarare ligger i hur vi använder 
tillgängliga resurser. Vår poäng är att om resurserna används på ett annat sätt leder det såväl till 
betydande mänskliga vinster som till att det skapas stora samhällsekonomiska vinster. 2007 konsta-
terade Riksrevisionen följande i sin granskning av landets kommuner:

”Riksrevisionen har i sin granskning funnit att det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att 
främja en god ekonomisk hushållning. En god ekonomisk hushållning kräver dock enligt Riksrevi-
sionen inte bara att dagens kostnader och intäkter balanseras. Det behövs också en beredskap för 
den framtida utvecklingen av kostnaderna för till exempel vård och omsorg om äldre samt pen-
sionsutbetalningar.” 11 

Rapporten tar avstamp i kommunallagens begrepp ”god ekonomisk hushållning”12. I detta begrepp 
ligger tanken att dagens generation inte får eller bör lämna efter sig en förmögenhet som är mindre 
än den som man ärvt från föregående generationer. Man kan i överförd bemärkelse argumentera 
för att underlåtenhet att förebygga sociala problem gör att framtida medborgare ärver en skuld, 
en sorts socialskuld eller hälsoskuld i form av kostnader för att hantera detta. En social skuld som 
motsvarighet till pensionsskuld eller miljöskuld.

Med detta som utgångspunkt är ambitionen att peka på strukturella mekanismer som finns i vårt 
samhälle i form av organisationsmodeller, styr-, uppföljnings- och ersättningssystem, och som 
bidrar till att förhindra god ekonomisk hushållning. Strukturella mekanismer som därmed bidrar till 
att skapa eller förstärka utanförskapet och dessutom står i vägen för att reducera det. 

Ambitionen är att inspirera till handling, skapa insikt och en lust att förändra. Med konkreta exempel 
vill vi visa vad man kan göra för att redan idag bryta invanda mönster. Ambitionen är även att disku-
tera de hinder som står i vägen och som måste undanröjas för att vi ska kunna lyckas. 

2.5  En märklig paradox
Tes; i stort sett alla frågor som berör den offentliga sektorns mjuka delar är av långsiktig natur och 
borde hanteras utifrån en helhetssyn på människan. I stort sett alla våra styrsystem, uppföljningssys-
tem, ersättningssystem och organisationer präglas av det motsatta – kortsiktighet och fragmentering. 
Detta leder till onödigt mänskligt lidande och stora effektivitetsförluster.

En berättigad fråga som många ställer sig är; om nu prevention, tidiga insatser och framgångsrik 
rehabilitering är så effektivt och lönsamt, varför är det då så svårt att få det att fungera? Varför 
misslyckas vi med att genomföra det som de flesta av oss så gärna vill?

Svaret kanske delvis står att få i formuleringarna ovan. Mängder av kloka chefer, hängivna medar-
betare och framsynta politiker arbetar i strukturell motvind. De system vi arbetar i stödjer många 
gånger inte de mål och syften vi har för våra organisationer. I stället både försvårar och förhindrar de 
stundtals att vi når dessa mål. I mångt och mycket har man i decennier accepterat tingens ordning 
och använt betydande energi åt att kringgå systemen och deras effekter, i stället för att förändra 
dem. 

11 Riksrevisionens redogörelse till Riksdagen 2007/08 RRS13.
12 Kommunallagen, 8:e kapitlet, 1§.
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Under ett antal år har den offentliga sektorn genomgått stora strukturförändringar i riktning mot  
lösningar som är ägnade åt att höja produktiviteten i verksamheten, det vill säga tempot i vilket vi 
arbetar. Det är nu kanske dags för nästa förändring, som då fokuserar på att höja effektiviteten i 
verksamheten utifrån begrepp som långsiktighet och helhetssyn. Med effektivitet eller god resurs-
hushållning menar vi i detta sammanhang att göra rätt sak av rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. 
Att så kostnadseffektivt som möjligt uppnå de syften för vilka vi finns till och i kommunallagens 
mening uppnå en god ekonomiskt hushållning. Det handlar mer om att fundera på i vilken riktning 
framåt ligger, än att springa så fort som möjligt i gamla riktningar. Men för att kunna göra detta 
krävs att man identifierar de strukturella problem som behöver tacklas. 

I rapporten lyfter vi fram de organisatoriska och strukturella lösningar som krävs för att möjliggöra 
och underlätta insatser för en god ekonomisk hushållning. Ambitionen är inte att ge patentlösningar 
på problemen, utan att ge exempel på tankegångar som kan underlätta ett sådant arbete. Det finns 
dock en genomgående grundbult som är central för vårt resonemang; för att arbetet på klientnivå 
kring denna typ av problem ska fungera, måste man skapa arbetsstrukturer och tillämpa metoder 
som är effektiva. Något som i sin tur förutsätter att det på strukturell nivå skapas relevanta förut-
sättningar för detta. Vi kommer här att fokusera på fyra strukturella utmaningar: 

1. En organisationsstruktur som medger ett agerande utifrån helhetssyn och samverkan. Lösningen 
 kan handla om allt från sammanslagna förvaltningar i en kommun till samordningsförbund eller 
 kommunalförbund av olika slag. Exempel på kommuner som har skapat organisationsstrukturer 
 som möter behovet av helhetssyn i den kommunala verksamheten är Härryda, Upplands-Väsby, 
 Umeå och Leksand. TioHundraförvaltningen är ett annat exempel i form av en gemensam orga-
 nisation för kommun och landsting i Norrtälje.

2. Insatserna bör stödjas av ett styr-, budget- och uppföljningssystem som medger någon form av 
 långsiktighet och socialt investeringstänkande. 

3. Ett ekonomiskt ersättningssystem bör finnas på plats som gör det möjligt att skapa långsiktighet, 
 helhetssyn och samverkan. 

4. Att resurser kan skapas i form av ett socialt investeringskapital. Insatserna kring utanförskap 
 uppstår ju här och nu, medan de stora intäkterna kommer betydligt senare. Kommuner som 
 Nynäshamn, Ale, Trelleborg och Norrköping har tagit steg i denna riktning och avsatt betydande
 belopp i en sorts social investeringsfond. 

De fyra kraven sammanfattas i Figur 2.3
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Figur 2.3

Med detta som grund kan man formulera följande fyra teser, som stöd för det långsiktiga arbetet 
med att reducera framtidens utanförskap: 
* Man bör ha organisationsstrukturer som skapar incitament att agera utifrån en helhetssyn kring 
 individen.
* Man bör ha styr- och uppföljningssystem som skapar incitament att agera långsiktigt utifrån en 
 helhetssyn.
* Man bör ha ersättningssystem som stödjer denna typ av beteenden.
* Man bör ha tillgång till socialt investeringskapital som gör det möjligt att agera tidigt, förebyg-
 gande och långsiktigt.

Vid sidan av detta tillkommer en ytterligare utomordentligt viktig dimension – den demokratiska. 
Utmaningen är inte bara att skapa en organisation och ett styrsystem som baseras på helhetssyn och 
tar långsiktig hänsyn. Politikerna måste också övertyga medborgarna, deras väljare, om det riktiga 
i strategin. I praktiken kan det handla om att resurser används för förebyggande insatser i stället för 
att höja kvaliteten omedelbart. Detta kräver sitt ledarskap och sin pedagogiska förmåga.

Vanligtvis föreligger alltför få av dessa förutsättningar. På en strukturell nivå kan det delvis utgöra en 
förklaring till svårigheten att arbeta effektivt och framgångsrikt kring förebyggande och rehabilite-
rande insatser. 

2.6  Sociala investeringar ett första steg
Det är vår erfarenhet att det är nödvändigt att ta sig an alla fyra utmaningarna för att kunna skapa 
en ny syn kring värdet av långsiktigt, uthålligt och samordnat förebyggande arbete. Ett första steg 
är att finansiella förutsättningar i form av ett socialt investeringskapital skapas. Det kan ske på flera 
olika sätt och översiktligt delas in i tre olika huvudkategorier13:

 SÄTT ATT STYRA RESURSERNA
•	 Investeringsfonder	kan	skapas	i	kommunal,	landstingets	eller	statlig	regi.	Norrköping	och	
 Nynäshamn tillhör de kommuner som tidigt följde denna väg och ytterligare ett trettiotal kom-
 muner runt om i landet är just nu i färd med att skapa liknande investeringsfonder. 
•	 Ett	socialt	investeringsutrymme	kan	skapas	inom	ramen	för	den	kundvalsmodell	som	är	aktuell.	
 Nacka kommun är ett exempel på en kommun som tagit detta steg. 

13 Dessa modeller presenteras mera i detalj i kommande kapitel.

Ersättnings- och resurs-
fördelningssystem 

LagstiftningOrganisation
Helhetssyn
Samverkan

Styrning
Uppföljning

Långsiktighet

Resurser socialt investeringskapital
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14 CSR, Corporate Social Responsibility, avser ett företags olika former av samhällsansvar. Idén med CSR är att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett 
 ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

SÄTT ATT ÄNDRA ORGANISATIONEN
•	 Det	finns	idag	samordningsförbund	kring	vuxna	med	multiproblem	som	står	utanför	arbetsmark-
 naden. I första hand kan man tänka sig att kommuner och landsting går samman och skapar 
 samordningsförbund för prevention och tidiga insatser kring barn och unga.
•	 Förändring	av	den	kommunala organisationen och budgeten för att skapa en enhet med sär-
 skilda resurser med uttalat syfte att arbeta preventivt, långsiktigt och förebyggande. 
•	 Använda	sig	av	de	kommunala bolagens något större frihet och på så sätt frigöra resurser för 
 förebyggande och rehabiliterande insatser. I Södertälje kommun har man gjort detta inom ramen 
 för Telgekoncernen, bland annat i Telge Hovsjö, Telge Tillväxt, Manpower Telge och Telge PEAB.

SÄTT ATT FÅ IN EXTERNA RESURSER
•	 Se	över	möjligheterna	att	erhålla	socialt	investeringskapital	från	olika	stiftelser och fonder som 
 vill stödja preventiva och rehabiliterande insatser. Exempel på detta är Erling Perssons fond som 
 stödjer verksamheten i Fryshuset och Allmänna arvsfonden som till exempel stödjer föreningen 
 Attention som företräder personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En CSR-verk-
 samhet14 med samverkan över gränserna som exempelvis Skandia genom Idéer för Livet har haft 
 med kommunerna Söderköping och Leksand. Ett företagsengagemang som även beskrivs med 
 hjälp av rapporten ”Bättre att stämma i bäcken än i ån…”. För närvarande sker en liknande före-  
 byggande insats med samverkan mellan kommun, polis och näringsliv via Idéer för livet kring   
 ungdomsverksamheten i Tierp. 
•	 Se	över	möjligheten	att	skapa	en	sorts	riskkapitalmarknad	för	prevention	och	rehabilitering.	
 Exempel på detta finns i länder som USA, Storbritannien och Canada under namnet Social 
 Investment Bonds (SIB).

Möjligheterna att skapa ett socialt investeringskapital är många och sammanfattas i Figur 2.4. Fort-
sättningsvis i denna rapport kommer vi att fokusera på två lösningar – lokala sociala investerings-
fonder och sociala investeringar inom ramen för en kundvalsmodell.

Figur 2.4

Några vägar mot ett socialt investeringskapital
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2.7  Begreppet sociala investeringar
Med investering avses vanligen att man tar en kostnad idag för något som i framtiden förväntas ge en 
större intäkt än den ursprungliga kostnaden. I detta resonemang ligger för det första en tidsaspekt. 
Kostnaden kommer först, intäkten betydligt senare. Dessutom kan man tänka sig att intäkterna 
kan komma under en längre tidsperiod. Tekniskt sett pratar man då om att periodisera intäkterna. 
För det andra finns en riskaspekt. Det går inte att vara säker på att avkastningen faktiskt kommer 
till stånd. Med andra ord är långsiktighet och osäkerhet två begrepp som är intimt förknippade med 
begreppet investering.

I detta ligger också en tredje tänkbar effekt. Tidiga sociala investeringar kan leda till omfördelning 
av effekter mellan olika aktörer, vilket i sin tur leder till ekonomiska vinnare och förlorare bland 
aktörerna. I många av våra studier har vi sett att den aktör som tar den stora sociala investerings-
kostnaden sällan blir den som gör den största vinsten. Om skolan förebygger marginalisering på ett 
bra vis blir det ofta kommunens socialtjänst som är den stora vinnaren. Och om kommunen lyckas i 
sitt arbete med att rehabilitera personer tillbaka till arbetsmarknaden är det ofta försäkringskassan 
och landstinget som vinner på den processen.

Detta reser frågan om vilka krav vi kan ställa på kommunen? Svaret står att finna mellan två extre-
mer: att kommunen bara ska syssla med sådant som gynnar dagens kommunmedborgare, respektive 
att kommunen är en del i ett samlat offentligt åtagande med i grunden samma uppdragsgivare. Då 
ska kommunen också göra det som är bäst för medborgarna i ett bredare och långsiktigt perspektiv. 
Ett perspektiv och synsätt som anses självklart när det kommer till miljöfrågor. Vi tycker att det vore 
rimligt att ett sådant synsätt borde gälla som lika självklart också när det kommer till det sociala 
området.

Vi använder termen sociala investeringar i det här sammanhanget för att beskriva att man satsar 
resurser på människor för att förhindra, förebygga eller reducera nutida eller framtida utanförskap. 
Kostnaderna för en sådan social investering består av alla de insatser man gör för att uppnå detta. 
Intäkterna kan bestå av flera olika delar; minskade kostnader i framtiden för försörjning och olika 
typer av vårdinsatser samt tillförda produktionsvärden och skatteintäkter.

2.8  Ett påpekande innan vi börjar
Under de senaste två åren har sociala investeringar i allmänhet och sociala investeringsfonder i syn-
nerhet fått alltmer uppmärksamhet. Något som är både positivt och oroande. Positivt eftersom det 
tyder på att allt fler beslutsfattare ser värdet av förebyggande arbete och tidiga insatser. Oroande 
därför att det kan leda till slutsatsen att om vi bara skapar denna typ av fonder så har vi löst preven-
tionsfrågan. Vi vill därför peka på några missförstånd och faror med att dra några sådana slutsatser:
•	 Sociala	investeringsfonder	är	inte	lösningen	på	problemet	med	förebyggande	arbete	och	god	
 rehabilitering, utan skapar endast vissa finansiella förutsättningar för att arbeta med problemet.
•	 Mycket	av	det	vi	redan	gör	idag	är	i	sig	sociala	investeringar	till	exempel	samhällets	enorma	
 satsningar på varje barn i form av föräldrapenning, förskola och skola. 
•	 För	att	sociala	investeringar	ska	vara	meningsfulla	måste	de	resurser	som	frigörs	för	ändamålet	
 utgöras av kunskapsbaserade metoder som är kostnadseffektiva.
•	 Insatserna	bör	också	vara	baserade	på	några	centrala	principer	som	långsiktighet,	uthållighet	
 och samverkan.
•	 Den	stora	vinnaren	är	staten	i	form	av	långsiktiga	vinster	främst	inom	socialförsäkringssystemet.
 Statens roll i sammanhanget bör därför utforskas vidare.  
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2.9  Två fällor vi inte tänker ramla i
Så snart man ger sig in på området prevention finns risken att trampa fel, inte minst bland mängden 
av begrepp. Generell och selektiv prevention, prevention och hälsofrämjande insatser, prevention 
och tidiga insatser, primär, sekundär och tertiär prevention och så vidare. Vi är inte preventionsex-
perter. Vi är inte folkhälsoexperter. Inte heller är vi experter på vilka metoder som är mest evidens-
baserade. Därför vare sig kan eller bör vi i denna rapport på något sätt ta ställning i denna typ av 
frågor. Vi har i grund och botten ett enkelt budskap om att en social investering i form av en tidig 
samordnad kunskapsbaserad insats med rätt uthållighet har stora möjligheter att leda till ett bättre 
liv och en bättre resurshushållning. Dessutom, att det går att räkna på de vinster som uppstår i sam-
manhanget.

Den andra fällan är partipolitisk. Varje gång ett socialpolitiskt förslag läggs finns det en risk att det 
sorteras efter en partipolitisk mall. Detta förhållande verkar inte råda kring diskussionen om 
sociala investeringar, där det finns goda föregångare, förebilder och exempel inom samtliga poli-
tiska partier. Vi har under de senaste åren mött hundratals, kanske tusentals passionerade politiker 
(och anställda naturligtvis) som vill medverka till att skapa ett bättre samhälle. Detta oberoende 
av partitillhörighet. Om det finns en gräns går den i så fall mellan de som tagit till sig detta synsätt 
och de som ännu inte gjort det. Vi har också kunnat notera att då man i relevanta underlag påvisar 
för beslutsfattare inte bara det mänskligt goda utan också det ekonomiskt kloka och rationella i att 
agera tidigt, långsiktigt och i samverkan, så finns det en tydlig benägenhet att också mycket snabbt 
agera på ett sådant sätt. Detta inger stort hopp och är en källa till glädje och stolthet i vårt arbete.
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3. Effektivitet och sociala investeringar
Tes; man kan och bör skapa ett socialt investeringsutrymme som ger möjlighet till, förutsättningar för 
och stimulerar helhetssyn och långsiktighet i arbetet kring barn och unga.

3.1  Begreppet sociala investeringar i det här sammanhanget

”En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen 
sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkast-
ningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.” 15 

Med investering avses vanligen att man tar en kostnad idag för något som i framtiden förväntas ge 
en större intäkt än den ursprungliga kostnaden.

Vi använder termen sociala investeringar i det här sammanhanget för att beskriva att man satsar 
resurser på människor för att förhindra, förebygga eller reducera nutida eller framtida utanförskap. 
Kostnaderna för en sådan social investering består av alla de insatser man gör för att uppnå detta. 
Intäkterna kan bestå av flera olika delar; minskade kostnader i framtiden för försörjning och olika 
vårdinsatser, samt tillförda produktionsvärden och skatteintäkter. Begreppet social investering är 
dock långt ifrån oproblematiskt. I själva verket är en stor del av det vi redan idag gör kring barn och 
unga sociala investeringar eller investeringar i det humankapital som unga utgör. Samhällets stora 
insatser för föräldraledighet, förskola och skola kan sålunda ur detta perspektiv ses som en generell 
social investering i vårt gemensamma humankapital.

När vi i denna rapport diskuterar sociala investeringar gör vi det i regel utifrån följande utgångs-
punkter:
•	 Det	är	en	riktad	insats,	mot	en	specifik	målgrupp	eller	ett	specifikt	problem.
•	 Det	är	en	insats	där	både	långsiktighet	och	uthållighet	är	centrala	begrepp.
•	 Det	är	en	insats	som	i	regel	innehåller	samverkan	mellan	flera	olika	aktörer.	I	fokus	står	mål-
 gruppen och/eller problemet, i stället för organisationen.

3.2  Att agera eller inte agera – det är frågan
Sociala investeringar i någon form blir i regel aktuella i situationer då beslut ska fattas.  Det kan 
handla om att ta ställning till om en insats ska göras kring ett problem eller en målgrupp, och om 
man i så fall ska välja insats A framför insats B. Inför denna typ av beslut finns alltid minst två typer 
av överväganden – det ena mänskligt och det andra ekonomiskt. Utifrån ett mänskligt, moraliskt 
och etiskt perspektiv kan man nästan alltid argumentera för värdet av en insats. Men i en verklighet 
med knappa resurser blir överväganden ur det ekonomiska perspektivet oftast de centrala. Vi väljer 
därför att fokusera på den ekonomiska sidan av beslutsproblemet.

Många gånger är det relativt enkelt att, beräkna kostnaderna för den sociala investeringen, det vill 
säga vad en viss given insats kostar och som illustreras i Figur 3.1. Betydligt svårare är att ha en upp-
fattning om vad som händer om vi inget gör. Vad är så att säga kostnaderna för icke interventionen, 
”business as usual scenariot” eller referensalternativet?
 

15 För information se http://sv.wikipedia.org/.
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Värdet av den sociala investeringen är ju de kostnader man undviker genom att ”göra rätt” minus 
kostnaderna för den ursprungliga investeringen. 

Figur 3.1

 
Det finns ett antal komplikationer att ta i beaktande och frågor man bör söka svar på inför ett 
sådant beslut:
•	 Ur	vilken	tidshorisont	ska	kostnader	och	intäkter	betraktas?	På	kort	eller	lång	sikt?	Hur	definieras
  lång sikt ur ett meningsfullt policyperspektiv?
•	 Vem	gynnas	och	vem	drabbas	ekonomiskt	av	en	social	investering?	Finns	det	vinnare	och	för-
 lorare?
•	 Hur	stor	är	sannolikheten	för	att	insatsen	kommer	att	ge	önskvärd	effekt?	Hur	stora	är	riskerna?
 Hur duktig måste man vara för att passera break even i den sociala investeringen?

Detta är frågor som uppstår i alla investeringssammanhang oavsett om vi pratar om en järnväg, ett 
nytt kommunhus eller en etablering av ett köpcentrum. Och precis som inför tekniska eller fysiska 
investeringar handlar det om att upprätta sociala investeringskalkyler för att konkretisera svaren på 
frågorna ovan. Något som vi i rapportens kapitel 6 kommer att ge konkreta exempel på.  

3.3  Marginaliseringens kostnadsposter på individnivå
3.3.1 Prislappens fyra delar
För att veta vilka positiva effekter en framgångsrik tidig insats kan leda till måste man veta vad det 
kostar om vi misslyckas. Vi måste ha en sorts prislapp på det möjliga framtida utanförskapet. Kost-
naderna för detta utanförskap består lite förenklat av de fyra delar som illustreras i Figur 3.2.
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Figur 3.2

•	 De	produktionsförluster som uppstår till följd av att människor som skulle kunna arbeta (helt 
 eller delvis) inte tas i anspråk och deras bidrag till folkhushållet ibland omnämnt som BNP-bidrag 
 uteblir. Denna kostnad brukar beräknas som den lönekostnad en arbetsgivare är beredd att 
 betala för att anställa en viss person. I våra kalkyler används utifrån en försiktighetsprincip regel-
 mässigt en mycket låg lönekostnad. Som utgångspunkt för kalkylen används för unga oftast en 
 månadslön kring 17 000 kronor. Till detta kommer arbetsgivarens så kallade lönekostnadspåslag 
 som tillsammans med lönen utgör den totala lönekostnaden.

•	 De olika välfärdsinsatser i form av prevention, vård eller rehabilitering som riktas mot den person
 det gäller. Det kan vara allt från läs- och skrivstöd för dyslektiker i skolan till avgiftning och miss-
 bruksvård för unga missbrukare. I våra kalkylmodeller beaktar vi normalt mellan 150 och 250 
 variabler som vi identifierat, kvantifierat och prissatt. Dessa variabler fångar ett brett panorama 
 av olika insatser som kan bli aktuella kring arbetslösa eller andra grupper som marginaliserats. Av
 försiktighetsskäl lägger vi oss i underkant i våra kalkyler.

•	 Den	tredje	gruppen	av	kostnader	är	de	som	uppstår	för	att försörja marginaliserade människor. 
 Det kan handla om sjukpenning, aktivitetsersättning eller a-kassa. Dessa kostnader, som brukar 
 kallas finansiella kostnader eller transfereringar, anses normalt sett inte höra hemma i en sam-
 hällsekonomisk kalkyl eftersom de inte utgör en real kostnad utan endast just en transferering. 
 Men i verkligheten får den som säger att kostnaderna för sjukförsäkringssystem eller kostna-
 derna för ekonomiskt bistånd inte är en kostnad att räkna med, att få ett pedagogiskt argumen-
 tationsproblem gentemot de personer som ansvarar för och förvaltar dessa resurser. Därför 
 väljer vi ofta att även redovisa dessa kostnader för marginalisering, men särskiljer dem från 
 övriga kostnader. 

•	 Den	fjärde	gruppen	är	de skatteförluster som uppstår som en följd av ett utanförskap. Även 
 dessa utgör en finansiell kostnad eller transferering. De utgör en sorts finansiell spegelbild av 
 produktionsförlusterna och medräknas mycket sällan i de kalkyler vi gör, trots att  de i olika 
 offentliga aktörers beslutsfattande spelar en stor roll. Inte minst då det gäller omfördelning av 
 kostnadsansvar mellan stat, kommun och landsting kring olika frågor.
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3.3.2 Utanförskapets kostnader växer över tid 
Utanförskapets kostnader kan uppstå under kort eller lång tid. För en betydande grupp av unga 
utanför arbetsmarknaden tenderar situationen relativt snabbt att bli kronisk och marginaliseringen 
cementeras fast. Den erfarenhet vi har från ett hundratal olika preventions- och rehabiliterings-
projekt är att detta ofta får tre olika effekter, som illustreras i Figur 3.3.

Figur 3.3 

Den första effekten är att många personer som långvarigt befinner sig i någon form av utanförskap 
också utvecklar en mängd följdproblem. Detta sker antingen som en direkt följd av marginalisering-
en eller därför att marginaliseringen har fungerat som en utlösare av latenta problem. Det kan handla 
om allt från mildare form av psykisk ohälsa, olika former av asocialt (eller normbrytande) beteende, 
tröstätande med övervikt som följd, till missbruk i en eller annan form. På sikt finns en betydande 
risk för ett ökat behov av olika former av offentliga insatser. Vi brukar kalla detta marginaliseringens 
triggerfunktion.

Den andra effekten är att detta tenderar att ha ett accelererande mönster. Ju längre man är margi-
naliserad desto svagare blir självkänslan och förmågan att ta hand om sig själv. Man skulle nästan 
kunna prata om en sorts inlärd hjälplöshet16. Vi har i flera studier17 sett att ju längre man är föremål 
för olika offentliga insatser, desto större tycks behovet av dessa insatser bli. Vi brukar kalla detta för 
marginaliseringsaccelerationen. 

Den tredje effekten är vad vi brukar kallar marginaliseringens kedjebrevsekonomi. Vi menar att man 
med goda generella insatser kring vårt samhällsbygge tidigt kan motverka utanförskap. Med för-
äldrastöd eller ett mindre segregerat bostadsbyggande kan vi slippa de sociala effekter som skapas 
och vars kostnader hamnar hos olika aktörer i välfärdssystemet. Segregerade bostadsområden kan 
till exempel leda till högre ohälsotal och stora kostnader för försäkringskassan eller stora kostnader 
för rättsväsendet till följd av kriminalitet och vandalism. Man kan säga att uteblivna små men dock 

16 Riviere, Meningen var ju att hjälpa människorna, inte att ta ifrån dem ansvaret, Akademeja, 1993. 
17 Se rapportens sista sidor. 
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relativt billiga insatser i förlängningen leder till stora, dyra och i värsta fall permanenta kostnader 
längre fram.  

Det krävs ingen större fantasi för att se att uteblivna elevvårdsinsatser i skolan som en följd av 
kortsiktiga nedskärningar på lång sikt kan leda till permanent utanförskap och stora kostnader för 
socialförsäkringssystemet. På samma sätt kan kortsiktiga nedskärningar inom mödra- och barn-
hälsovården på lång sikt leda till kostnader för socialtjänst, missbruksvård och rättsväsendet.

På individuell nivå finns det alltså ett antal kostnadsdrivande mekanismer som gör att marginalise-
ringens kostnader tenderar att växa över tid; triggereffekten, accelerationseffekten och kedjebrevs-
effekten. 

3.3.3 Urban - ett exempel på kostnaden för ungas utanförskap 
Hur kan då ett utanförskap mer konkret se ut i verkligheten? Låt oss exemplifiera med en ung man – 
Urban. Han är en ung person som vi mött i ett stort antal rehabprojekt av olika slag i hela landet och 
hans situation är inte på något sätt unik. 

Urban är 21 år gammal och bor periodvis hos sin pappa som har vissa missbruksproblem. I övrigt bor 
han ensam eller tillsammans med kompisar. I skolan gick det inte så bra för Urban och det individu-
ella gymnasieprogrammet genomförde han med måttlig framgång. Det enda undantaget var när det 
kom till datorer. Urban har en udda men i grund och botten intressant begåvningsprofil. Hans kom-
petens är inte av det traditionella slaget utan han är vad man kan kalla särbegåvad. Det är en kille 
som socialt är lite annorlunda och inåtvänd, därtill socialt understimulerad och saknar vuxnas stöd 
kring sina studier. Urban sitter framför datorn hela nätterna och sover på dagarna. Han är intresserad 
av musik och spelar synt med drömmar om att slå igenom med sin technomusik. Eller om att bli en 
berömd datorprogrammerare eller hacker. Han har lätt för att träffa människor på nätet där han kan 
bygga upp den identitet han önskar. Han dricker inte mer än andra unga människor, utan på sin höjd 
lite öl och kanske starksprit till helgen. Samtidigt missköter han sitt utseende och sin hygien och går 
ofta i trasiga och smutsiga kläder. 

Urban har egentligen aldrig varit inne på arbetsmarknaden trots att både arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten intresserar sig för honom. Vanligtvis uteblir han från avtalade möten – han struntar 
helt enkelt i att gå dit. Han får erbjudanden om daglig sysselsättning men känner inte att han passar 
in. Urbans socialsekreterare är frustrerade eftersom vad de än gör så får de inget gensvar av honom. 
Varken morötter eller piskor biter på Urban – inte ens hotet om att dra in det ekonomiska biståndet 
ger någon effekt. Han upplevs som passiv, håglös, initiativlös och ointresserad. Han lever kvar i en 
tonårsvärld och har knappt styrfart i livet.
 
Om inget drastiskt inträffar talar det mesta för att Urban kommer att leva sitt fortsatta liv i ett 
utanförskap. Som en konsekvens av detta kommer han troligen att efter hand utveckla fler och fler 
följdproblem. Det är effekterna av det vi ovan kallat triggereffekten, accelerationseffekten respek-
tive kedjebrevseffekten. Dessa följdeffekter kommer med stor sannolikhet att skapa olika former av 
samhällskostnader. 
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I de tabeller och diagram som följer är kostnaderna uppdelade i tre delar. ”Produktionsvärden” som ut-
görs av det förlorade arbete som utanförskap medför, det vi kallar ”summa realt netto aktör” och som 
utgör kostnader för alla de typer av offentliga insatser som kan uppstå till följd av marginaliseringen 
samt ”summa finansiellt netto aktör” som främst handlar om kostnader för försörjning.

I våra kalkyler har vi inte beaktat de acceleratorer i form av triggereffekten, accelerationseffekten eller 
kedjebrevseffekten som vi ovan diskuterat. Vi har inte heller medtagit några former av skatte-effekter. 

I Figur 3.4 ser vi de totala socioekonomiska effekterna av ett sådant liv i utanförskap och att de 
totala kostnaderna för Urbans marginalisering under perioden 21-65 år uppgår till cirka 14 miljoner 
kronor18. Här ser vi att de reala kostnader, till följd av den sidoproblematik han bär med sig och som 
utvecklas under resans gång uppgår till cirka 3 miljoner kronor.

Figur 3.4

I Figur 3.5  återkommer samma analys fördelad på olika tidsperioder. Årligen uppgår Urbans kost-
nader till cirka 560 000 kronor varav 285 000 kronor utgör produktionsförluster och cirka 125 000 
kronor utgör finansiella kostnader, främst kostnader för hans försörjning.

Här kan vi också se att om vi till följd av en klok insats, det vill säga en social investering, skulle 
kunna förkorta Urbans tid i marginalisering från fem till två år skulle den totala samhällsvinsten upp-
gå till mer än 1,6 miljoner kronor varav de reala vinsterna utgör mer än 1,2 miljoner kronor. Detta 
utöver alla de positiva men svårmätbara förändringar i livskvalitet som kan uppstå.  

18 Kurvans böjda form i diagrammet nedan är inte ett uttryck för att kostnaderna avtar över tid, utan ett uttryck för att framtida kostnader diskonteras till nuvärde. I detta fall med 4 procent.
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Figur 3.5 

 
3.4  Det är bättre att stämma i bäcken än i ån
Man kan säga att kostnaderna som illustreras i Figur 3.4 och 3.5 utgör ett relevant mått på utanför-
skapets kortsiktiga och långsiktiga samhällskostnader för en person som Urban. Det blir tydligt att 
kostnaderna redan på kort sikt blir betydande. Detta trots att Urban i grund och botten inte har en 
särskilt avancerad eller svårartad problematik såsom missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. Men 
det mest uppenbara är att de långsiktiga kostnaderna är så dramatiska som 14 miljoner kronor för 
en enda person. Man kan också lägga märke till att försörjningskostnaderna endast utgör en mindre 
del, cirka 15 procent, av dessa totala kostnader. 

Att göra en social investering innebär helt enkelt att man skapar en beslutssituation där man ställer 
kostnaden för en åtgärd idag (prevention eller rehabilitering) mot de vinster som står att göra idag 
och i framtiden om man lyckas med åtgärden (förhindrat eller reducerat utanförskap). I detta ligger 
också att man gör en sorts känslighetskalkyl där man värderar risken för olika grader av framgång 
och misslyckanden. Vi har funnit att precis som för fysiska infrastrukturinvesteringar kan man för 
sociala investeringar19 göra felbedömningar kring de önskvärda effekter man vill uppnå. Eftersom 
det alltid finns en risk för medvetna eller omedvetna glädjekalkyler, brukar vi rekommendera att 
man räknar på flera olika framgångsnivåer; om vi når målet, om vi bara klarar hälften eller om vi bara 
lyckas med en enda klient. Ytterligare en fråga att ställa är hur duktiga vi måste vara för att passera 
break even, till exempel under en mandatperiod.  

3.5  Sociala investeringar och god ekonomisk resurshushållning

”I kommunallagen läggs fast att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. Den kommunala verksamheten skall genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett 
både kort- och långsiktigt perspektiv. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland 
annat, att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en 
längre period, är positivt.” 20 

Kommunallagen lägger inte bara fast att kommunernas och landstingens ekonomi ska vara i balans. 
Det sägs också att man ska hushålla med resurserna så att man på lång sikt får ett positivt resultat. Vi 
pratar därmed om begreppet effektivitet och balansen mellan kort och lång sikt.

Sålunda finns det skäl att ställa sig frågan om sociala investeringar inte bara är kloka ur ett rent 
mänskligt perspektiv utan om de inte också är ett sätt att höja den ekonomiska effektiviteten och 
bidra till en långsiktigt god resurshushållning? Om det förhåller sig på det viset skulle det kanske 
vara ett klokt drag att frigöra resurser för sådana sociala investeringar. Då landar vi i frågan om till-
gången på och användningen av de resurser som disponeras i den offentliga sektorn.

19 Två kända exempel på detta är tunneln genom Hallandsåsen och Botniabanan. 
20 För information se www.borlange.se. 
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3.6  Myten om brist på resurser och behovet av socialt investeringskapital

”Svea Hovrätt finner de fem tilltalade i helikopterrånet skyldiga och de bör därför dömas till sex års 
fängelse. Men på grund av budgetöverskridande inom kriminalvården råder resursbrist varför straf-
fet inte kan verkställas och de tilltalade försätts med omedelbar verkan på fri fot.” 

Föreställ dig att ovanstående pressmeddelande skulle existera i verkligheten. Otänkbart, eller hur? 
I vissa situationer existerar inte begreppet resursbrist och det förefaller alltid finnas resurser för 
akuta, reaktiva och repressiva åtgärder. Men då vi ska genomföra tidiga eller preventiva insatser 
förefaller just resursfrågan vara en av de avgörande svårigheterna. Detta sätter fokus på resurs-
knapphet som begrepp. Vad menar vi med detta? Handlar det faktiskt om att vi inte har resurser 
eller handlar det om hur vi använder de resurser som finns? 

Frågan handlar kanske också om ansvars- och resursövervältring. När kommuner inte lyckas i det 
förebyggande arbetet blir det i ett senare skede konsekvenser för socialförsäkringssystemet och 
kanske kriminalvården. Det vi ibland kallar Svarte Petter och spelet om ansvar och resurser.

Det finns också en närmast filosofisk aspekt på detta. Vi värderar ofta ”det statistiska livet” lägre än 
det faktiskt existerande. De anonyma liv vi kan rädda eller förbättra med förebyggande insatser ges 
ofta ett lägre värde än de konkreta liv som just nu föreligger och som vi kan sätta namn på. Detta har 
diskuterats mycket i folkhälsosammanhang och trafikplanering. 

Låt oss konkretisera detta. Vid en studie kring personer som fick stöd av personliga ombud21 fann vi 
att man i de undersökta kommunerna runt denna målgrupp, som man ofta säger att man satsar för 
lite resurser på, i genomsnitt avsatte cirka 350 000 kronor årligen i form av olika samhällsinsatser. 
Detta blir cirka 7 miljoner kronor per person (odiskonterat) under en tjugoårsperiod. Ska vi defi-
niera det som mycket eller lite pengar? Svaret ligger i hur dessa resurser har använts. 

Vid en närmare granskning fann vi att mellan 90-95 procent av dessa insatser handlade i första hand 
om ett passivt försörjande eller förvarande insatser (främst olika vårdinstitutioner). Endast 
5 procent, eller om man var mycket generös i klassificeringen 8 procent, användes för aktivt rehab-
iliterande insatser. Enkel huvudräkning säger att man ganska enkelt skulle kunna dubbla insatsen för 
rehabiliterande insatser genom att omfördela en mindre del av de passiviserande insatserna till de 
rehabiliterande insatserna. Ställd inför detta faktum uppstår frågan; var gör den sist insatta skatte-
kronan störst nytta för dessa klienter? Kanske handlar det inte om brist på resurser i absolut mening 
utan mer om insikt om hur resurserna används.

En annan aspekt är också den utbredda föreställningen om en allmän resursknapphet i den offent-
liga sektorn – en sorts ”det var bättre förr syndrom”. En föreställning om att den offentliga sektorn 
utsatts för resursminskningar och nedskärningar som gör det svårt eller rentav omöjligt att tänka 
och agera offensivt. I själva verket är det precis tvärtom vilket tydligt visats i en studie genomförd av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Under tjugofemårsperioden 1980–2005 växte resurserna för välfärdstjänster betydligt mer än vad 
befolkningsförändringarna krävde. Kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet 
ökade med 42 procent rensat för prisförändringar. För välfärdstjänsternas del, det vill säga skola, 
vård och omsorg, uppgick ökningen till 50 procent.22 

21 Nilsson & Wadeskog, Det lönar sig – ekonomisk utvärdering av personligt ombud för psykiskt funktionshindrade, Socialstyrelsen & SEE, 2006.
22 Per-Lennart Börjesson, Välfärdsmysteriet, sid 7, SKL, 2008. 
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De senaste 25-30 åren har alltså de kommunala resurserna (rensat för demografiska förändringar) 
i genomsnitt växt med cirka 1-2 procent varje år. Något som knappast kan ses som ett uttryck för 
minskade resurser i den offentliga sektorn.

Låt oss därför bena i begreppet. Det finns ju faktiskt något som skulle kunna kallas absolut resurs-
brist. Med detta skulle man, lite förenklat, kunna mena, att intäkterna understiger kostnaderna 
totalt sett. Pengarna räcker helt enkelt inte. I någon mening finns det i den offentliga sektorn alltid 
ännu icke tillgodosedda behov. Det ligger så att säga i sakens natur att om man erbjuder gratis eller 
starkt subventionerade tjänster på en marknad finns inga fungerande ransoneringssystem. Inte på 
det sätt som priset utgör en sorts ransoneringsmekanism för att reglera utbud och efterfrågan på en 
konventionell marknad. I den meningen råder alltid absolut resursbrist i den offentliga sektorn. Men 
det vi diskuterar här är väl snarast något som skulle kunna kallas för relativ resursbrist, bland annat i 
den meningen: 
•	 Att	resurserna	befinner	sig	på	fel	ställe	–	felallokerad resursbrist. Resurserna är bundna inom 
 missbruksvården i stället för till förebyggande insatser i förskola och skola. 
•	 Att	resurserna	finns	vid	fel	tidpunkt	–	temporär resursbrist. Resurserna kommer in för sent i 
 marginaliseringsförloppet. För vuxna kriminella med ADHD i stället för under barndomen. 
•	 Att	resurserna	är	bundna	till	fel	saker	–	positionell resursbrist. Resurserna är kanske bundna i dyr 
 och ineffektiv slutenvård i stället för i billig och effektiv öppenvård.
•	 Att	resurserna	är	bundna	till	gamla,	omoderna	eller	inadekvata	insatser	– friktionell resursbrist. 
 En orsak kan vara att man binder resurserna vid gamla, omoderna eller inadekvata insatser därför
 att det är för besvärligt att genomföra förändringsprocesser.
•	 Att	resurserna	inte	finns	på	den	plats	där	de	gör	mest	nytta	–	resursbrist av effektivitetsskäl. Man
 tillämpar icke effektiva eller icke kunskapsbaserade behandlingsmodeller.

Om man köper tanken på att utmaningen mer handlar om hur vi använder våra resurser än om hur 
stora dessa resurser är, leder detta med viss nödvändighet över till frågan om effektivitetsbegrep-
pet.

3.7  Att göra rätt är att vara effektiv

”Effektivitet innebär att både göra rätt saker och göra dem på rätt sätt, till skillnad från produkti-
vitet som bara innebär att göra sakerna på rätt sätt.” 23 

Problemet handlar kanske inte om brist på resurser utan om brist på effektivitet i resursutnyttjandet, 
det vill säga att göra rätt sak i förhållande till det behov som finns och det problem som ska lösas. 
Inte att göra det som redan görs bättre och/eller snabbare. Eller för att använda en annan bild, det 
handlar inte i första hand om att springa fortare, det handlar om att ta reda på i vilken riktning som 
framåt ligger. Då det gäller preventiva och tidiga insatser samt rehabiliterande åtgärder handlar det 
inte bara om att göra rätt sak. Det handlar också om: 
•	 Att	den	ska	vara	av	rätt kvalitet – inte för hög och inte för låg. För hög kvalitet blir för dyrt och 
 för låg kvalitet ger inte avsedd effekt.
•	 Att	det	ska	ske	vid	rätt tidpunkt – varken för sent eller för tidigt. För sent innebär att man väntar 
 för länge och får mängder med onödiga kostnader både under och med tiden. För tidigt innebär
 att man intervenerar i onödan.
•	 Att	det	ska	ske	i	rätt sammanhang så att åtgärden upplevs som meningsfull och stödjande, inte 
 obegriplig och störande.

23 Socialstyrelsens öppna jämförelser, 2010.
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•	 Att	det	ska	ske	med rätt relation till den som det berör – i samverkan med barnet och dess familj.
 Det handlar i regel om att upprätta ett ömsesidigt partnerskap och samarbete, och inte om 
 osunt beroendeförhållande. 
•	 Att	det	ska	ske	med rätt samverkan. En balansgång då man utan samverkan riskerar inga eller 
 små effekter av en åtgärd, samtidigt som det finns fall som inte kräver någon större samverkan 
 leder till resursslöseri med onödig samverkan.  
•	 Att	det	ska	ske	med rätt varaktighet. Att avbryta för tidigt innebär att arbetet ofta får göras om. 
 Att hålla på för länge innebär att man kan skapa osunda beroendeförhållanden eller onödigt 
 höga kostnader.

Generellt handlar det om att man ska uppnå bästa möjlighet per insatt krona. Det handlar även om 
att anpassa insatsen till existerande behov och till avsedd målgrupp. Alltför ofta gäller en sorts 
utbudsstyrd verksamhet framför en efterfrågestyrd, eller med andra ord de insatser som finns till 
hands erbjuds, inte de som behövs. Resonemangen sammanfattas Figur 3.6. De förutsättningar vi 
specificerat ovan kan sägas utgöra kriterier för hur vi uppnår en smart och effektiv resursanvändning 
eller god ekonomisk hushållning av våra gemensamma resurser. Det stora dilemmat är naturligtvis 
att för vart och ett av dessa kriterier avgöra vad som är just ”rätt”.

Figur 3.6

Begreppet effektivitet brukar ofta tolkas som hur väl vi uppnår målet. Men det är inte ointressant 
att även diskutera till vilken kostnad vi gör detta. I den bästa av världar finns obegränsade resurser 
och det går att formulera mycket högt ställda mål. I verkligheten råder resursbegränsningar varför 
det har en viss betydelse till vilken kostnad vi uppnår dessa mål. Ofta handlar det om hur man inom 
ramen för en given budget ska uppnå högsta möjliga måluppfyllelse.
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Rätt tidpunkt

Rätt samverkan

Rätt sammanhang

Lägsta kostnad
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3.8  Effektivitet – eller vad är framgång?
Effektivitet är ett begrepp som alltid har sin utgångspunkt i de mål man vill uppnå. I detta fall 
positiva effekter för klienten. På så sätt kan man säga att effektivitetsbegreppet inom välfärdssektorn 
alltid har eller i varje fall borde ha klientfokus. Men det mått man utvecklar för att mäta effektiviteten 
kan ha olika fokus. Väljer man att mäta kortsiktigt måste man vara medveten om att det kan bli vilse-
ledande då man till exempel pratar om preventionsarbete kring barn och unga eller återhämtning 
efter psykisk sjukdom. Väljer man att mäta långsiktigt får man olika svar om resultatet mäts utifrån 
den enskilda myndighetens perspektiv eller ur ett samhällsperspektiv. Detta blir särskilt tydligt för 
klienter med en sammansatt problematik där en effektiv måluppfyllelse för en aktör, till exempel 
försäkringskassan, resulterar i att i stället för att rehabiliterandeåtgärder sätts in hamnar klienten hos 
socialtjänstens ekonomiska bistånd. 

Figur 3.7

Figur 3.7 illustrerar att effektivitet innebär att göra rätt sak av rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. 
Viktigt att påpeka är dock att detta samtidigt inte alltid betyder insatser av högsta kvalitet eller att 
det går att bortse från vad insatsen kostar. Ur den enskilde klientens eller den enskilde handläg-
garens perspektiv så kan det vara en naturlig önskan om att alltid få eller ge bästa möjliga insats 
oavsett kostnaden. Men ur organisationens perspektiv handlar det om att se vilken ambitionsnivå, 
vilken kvalitet och vilka prioriteringar det går att tillhandahålla inom den givna budgetramen för att 
kunna ge så många klienter så bra insatser som möjligt. Här finns den ständigt närvarande perspek-
tivkonflikten i en värld med begränsade resurser mellan helhetens behov (chefsperspektivet) och 
den enskildes behov (handläggarperspektivet). 
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Tilläggas kan också att det finns ett effektivitetsbegrepp på en mer övergripande nivå utifrån 
medborgarnas synvinkel. Då är målet att nå största möjliga välfärd för insatta resurser. Det ingår i 
välfärden att individer som hamnar snett i livet får stöd och hjälp. Förebyggande åtgärder bidrar till 
välfärden i det perspektivet genom att minska resursbehoven längre fram.

3.9  Mot en ny effektivitetssyn?
3.9.1 Att göra rätt i klientmötet

“In economics, technical-efficiency (X-efficiency) is the effectiveness with which a given set of 
inputs is used to produce an output.” 24

Om man accepterar att effektivitet handlar om att möta ett behov genom att göra rätt sak, vid rätt 
tidpunkt, till rätt kvalitet och med lägsta möjliga kostnad blir frågan; varför gör vi inte detta i högre 
grad än idag?

Naturligtvis ligger en del av svaren kring effektivitetsproblemet på metodnivån – man tillämpar 
kanske inte fullt ut kunskapsbaserade arbetsmodeller eller kostnadseffektiva metoder. Men vår bild 
är att man på ett djupare plan kan förstå effektivitetsproblemet kring barn och unga om man tittar 
på det som ett styr-, organisations-, uppföljnings- och managementproblem. 

Inom ekonomisk teori pratar man om begreppet effektivitet på olika vis. En aspekt är vad man i 
detta sammanhang kan kalla operativ effektivitet eller metodeffektivitet25. I det här sammanhanget 
skulle man kunna avse att den vårdinsats eller behandlingsmodell som lagt grunden för de resurser 
man förfogar över och den struktur man befinner sig i, också ger mest eller bäst effekt till lägsta 
kostnad. Detta är också det effektivitetsbegrepp vi lättast kan koppla till begreppet evidensbaserad 
eller kunskapsbaserad metodik. Detta effektivitetsbegrepp handlar om att använda sig av de till-
delade resurserna på bästa vis och är ett effektivitetsuppdrag som ägs av facknämnder och verk-
samhetsledningar.

3.9.2 Strategisk och operativ effektivitet
Strategisk effektivitet eller systemeffektivitet26 handlar på ett övergripande plan om hur resurserna 
bäst fördelas mellan olika insatsområden och över tid. I det här sammanhanget handlar det om 
effektivitet ur ett helhetsperspektiv och om fördelningen av resurser mellan till exempel förskola, 
skola, barnpsykiatri och socialtjänst. Men det kan också handla om effektivitet ur ett långsiktig-
hetsperspektiv och fördelningen av resurser mellan tidigt och sent under uppväxten. Ytterligare 
en aspekt är att det kan handla om balansen inom en förvaltning. Det vill säga mellan sena reaktiva 
insatser baserade på myndighetsbeslut eller tidiga preventiva insatser utan sådana beslut. Detta 
effektivitetsbegrepp ägs främst av kommun- och landstingsledningar.

Dessa perspektiv på effektivitet står i ett sorts beroendeförhållande till varandra på det sätt som 
illustreras i Figur 3.8. Man skulle kunna säga att utan en optimal övergripande resursfördelning – 
en strategisk effektivitet – kan många operativt effektiva insatser vara bortkastade. Och omvänt, 
oavsett hur strategiskt effektivt resurserna än fördelas kan detta vara bortkastat om inte genomför-
andet är operativt effektivt.

24 Harvey Leibenstein, Allocative efficiency v. “X-efficiency”, 1966.
25 Omnämns vanligen i litteraturen som Leibensteins X-efficiency.
26 Påminner om nationalekonomernas allokeringseffektivitet eller begreppet paretoeffektivitet.
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Figur 3.8

Ytterst handlar det om att på en system- och strukturnivå hantera det vi i andra sammanhang kallar 
kortsiktighet, stuprörstänkande och kedjebrevseffekt. Låt oss ge några exempel:
•	 I	ett	kortsiktigt	perspektiv	kan	man	kanske	till	en	kostnad	av	100	000	kronor	vara	ytterst	
 operativt effektiv med en insats kring utsatta barn. Men om man kunnat genomföra insatsen 
 fem år tidigare till en kostnad av 5 000 kronor är man strategiskt ytterst ineffektiv – stämma i 
 bäcken-effekten.

•	 På	samma	vis	kan	man	säga	att	om	en	god	insats	utförs	i	den	barn-	och	ungdomspsykiatriska	
 verksamheten kring ett utsatt barn med hög operativ effektivitet, kan det vara i stort sett helt 
 bortkastat och strategiskt ineffektivt om inte detta koordineras med insatser från andra aktörer 
 som skola och socialtjänst. Hur meningsfullt är det att behandla en ung flicka för depression 
 inom barn- och ungdomspsykiatrin om socialtjänsten inte samtidigt tar tag i föräldrarnas miss-
 bruk och skolan i sin tur den mobbing hon utsätts för där? Det handlar med andra ord om att 
 kasta friska pengar efter sjuka-effekten.
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•	 Man	kan	också	tänka	sig	att	man	på	högsta	ledningsnivån	genomför	stora	förändringar	vad	gäller
 organisation och styrning som leder till goda förutsättningar för strategisk effektivitet. Detta 
 kan vara helt eller delvis bortkastat om man på en verkställande nivå fortsätter att arbeta med 
 metoder som inte ger effekt eller ger effekt till orimligt hög kostnad. Den operativa ineffektivi-
 teten skapar strategisk ineffektivitet – svaga länken i kedjan-effekten.

3.10  Effektivitet, kommunallagen och sociala investeringar
Det finns alltså rikligt med resurser i vår offentliga sektor som skulle kunna användas för att före-
bygga och förhindra framtida utanförskap. Kommunallagen kräver av oss att vi hushållar med dessa 
resurser på ett långsiktigt effektivt vis. Tyvärr gör vi inte alltid detta. Kanske har fokus under senare 
år lagts på att lära organisationen att springa allt fortare oavsett om det är i rätt eller i fel riktning. 
På senare år har dock en förändring skett genom att man i ökad utsträckning fokuserat på att införa 
kunskapsbaserade metoder eller det som ibland kallas evidensbaserad praktik. Vi kallar det operativ 
effektivitet och ser det som något bra. 

Vår poäng är dock att man bör gå ett steg längre och fundera på hur man fördelar resurserna i stort. 
Vi kallar det strategisk effektivitet och väcker flera nya effektivitetsfrågor; har vi rätt struktur i våra 
system? Har vi rätts sorts incitament? Är våra system rätt uppbyggda? Har vi rätt fördelning när det 
gäller ansvar och uppdrag? För att lyckas krävs dock att kapital kan frigöras för denna typ av sociala 
investeringsinsatser.
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4. Några olika vägar för att skapa socialt 
  investeringsutrymme
Tes; sociala investeringar kan vara ett sätt att höja den strategiska effektiviteten i en offentlig organisa-
tion för att därmed uppnå bättre resurshushållning. Det finns många olika sätt att göra detta på.

4.1  Sociala investeringsfonder inte enda vägen
Som vi tidigare pekat på är sociala investeringar inte en lösning på preventionsutmaningen kring 
barn och unga, utan ett sätt att börja arbeta med frågan på allvar. Sociala investeringsfonder har på 
kort tid blivit ett begrepp som några kommuner och andra offentliga aktörer börjat använda sig av 
och i många fall fattat beslut om. Ur vårt perspektiv känns det viktigt att peka på att sådana fonder 
bara är en av många vägar att frigöra ett socialt investeringskapital. I detta kapitel vill vi peka på 
ett flertal vägar man i en kommun eller ett landsting kan välja för att konkret närma sig ett socialt 
investeringsperspektiv, alltifrån hur man ser på den kommunala revisionen till hur man kan använda 
stiftelseformen, kommunala bolag eller skapa samordningsförbund för barn och unga. 

4.2  Sociala investeringar och kommunrevisionen
En tes bakom denna skrift är att sociala investeringar kring barn och unga samt vuxna i utanförskap 
kan vara en väg att uppnå både strategisk och operativ effektivitet i offentlig verksamhet. Sådana 
investeringar kan förmodligen både vara kostnads- och resultateffektiva, både operativt- och 
strategiskt effektiva. I denna mening utgör sociala investeringar en av vägarna mot de krav på god 
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Hur harmonierar då detta med de formella granskningsfunktioner som finns för att följa upp kom-
munernas resursanvändning, det vill säga den kommunala revisionen? På följande vis formulerar sig 
två olika och tämligen representativa kommuner kring denna aspekt av det kommunala revisions-
uppdraget;

”Verksamhetsrevision eller förvaltningsrevision som det också kallas, är en revision som utvärderar 
och prövar om verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt sätt. Det innebär att revisorerna gör en 
bedömning av om verksamheterna håller god kvalitet och om resurserna utnyttjas effektivt.” 27 

”Granskningen skall genomföras med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma för 
varje nämnd och styrelse att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.” 28

 
Kärnan i dessa båda formuleringar handlar om en effektiv resursanvändning på det sätt vi beskrivit 
ovan. Frågan är bara med vilka ögon, utifrån vilken föreställningsram och med vilken världsbild man 
tar sig an denna uppgift? Om man utgår från det traditionella stuprörstänkandet och det kortsiktiga 
budgettänkandet, är uppgiften ganska enkel. Då handlar det om att utifrån de mål fullmäktige 
 angivit för en verksamhet, uppnå dessa mål inom ramen för en tilldelad budget för det innevarande 
året.

Men om man, som vi argumenterar för i denna rapport, ser att detta i vissa fall leder till att den 
budgetbalans man på kort sikt uppnår på lång sikt leder till ett betydande resursslöseri (vid sidan av 
de mänskliga värden som går förlorade), så kan det faktiskt anses ligga inom ramen för kommunrevi-
sionens uppdrag att påtala detta och driva frågan.

27 Programförklaring av den kommunala revisionen i Göteborg, www.goteborg.se. 
28 Programförklaring av den kommunala revisionen i Lerum, www.lerum.se.  
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En grund för hur olika kommuner idag tolkar det kommunala revisionsuppdraget är, vid sidan av de 
lagar och förordningar som reglerar detta, den skrift som SKL publicerat 2006 och av vilken det 
framgår följande;
”Revisorerna har med detta uppdrag fått en roll att bidra i kommunens uppdrag för att uppnå 
målen för god ekonomisk hushållning.” 29

En lekmannarevision eller en förvaltningsrevision som utgår från begreppen helhetssyn och långsik-
tighet vid bedömningen av huruvida resurshushållningen är god eller inte, skulle med dessa formu-
leringar som grund utan större svårigheter kunna kritisera en nämnd eller förvaltning som kortsiktigt 
driver frågan om budgetbalans med långsiktiga stora kostnader och eventuella underskott som 
följd.

4.3  Samordningsförbund för barn och unga
På många platser i landet finns så kallade samordningsförbund kring vuxna med en utanförskaps-
problematik. De har vuxit fram under en tioårsperiod som ett svar på att så många personer med en 
sammansatt problematik ramlar mellan stolarna utan att någon enskild aktör tar ansvar för helheten. 
Samordningsförbund är ett försök att skapa särskilda resurser och en organisationsform där man 
försöker nå personer som av diffusa eller komplexa skäl inte lyckas ta sig tillbaka till arbetsmarkna-
den. SKL har formulerat sig kring denna fråga i en särskild skrift30 och skriver bland annat:  

När det gäller rehabilitering förekommer ett flertal aktörer med olika uppdrag och ansvar. De 
centrala aktörerna är arbetsgivaren, försäkringskassan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen. Dessutom fattas besluten om aktörernas mål och inriktning av olika politiska 
församlingar. Vissa frågor beslutas på nationell nivå, medan andra beslutas på regional eller lokal 
nivå.

Det finns många exempel i den sektoriella myndighetsstrukturen som visar på avsaknaden av 
ekonomiska incitament för ett effektivt utnyttjande av samhällsresurserna. Detta är ett generellt 
problem som kan appliceras på flera åtgärder där en myndighets insats ger resultat eller effekt hos 
en annan.
 
I den finansiella samordningen är det individens behov och samhällets krav som styr resurstilldel-
ningen. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst 
nytta för individen och samhället och att fördela resurserna till de insatser som främjar sam-
arbetet.

I det första stycket pekar man på att många aktörer är involverade och drar åt olika håll i rehabili-
teringsarbetet. I det andra stycket pekar man på bristen på ekonomiska incitament och omfördel-
ningseffekterna mellan olika aktörer. I det tredje stycket pekar man på behovet av en arbetsform 
och/eller organisationsmodell som dels är resurseffektiv, dels sätter den enskilda individen i cen-
trum. Precis samma förhållande råder kring barn och unga i allmänhet och kring de utsatta i synner-
het.

Därför ligger det i logikens riktning att instifta en form av samordningsförbund för barn och unga 
med utgångspunkt i samma idéer. Självklara aktörer är naturligtvis kommun och landsting. Ytterli-
gare medspelare i en sådan organisation är kriminalvård, polis, försäkringskassa och arbetsförmed-
ling som alla är aktörer som i olika omfattning får stå för notan i de fall då det förebyggande och 
tidigt intervenerande arbetet misslyckas. 

29 SKL, God revisionssed, 2006.
30 SKL, Samverkan för bättre välfärd, 2007.
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Ett sådant samordningsförbund skulle kunna vara ett konkret uttryck för tanken att det är bättre 
att stämma i bäcken än i ån. Det skulle också kunna vara ett uttryck för att fånga de omfördelnings-
effekter som uppstår i det vi kallar marginaliseringens kedjebrevsekonomi. Till exempel skulle det 
kanske vara en lönsam affär för försäkringskassan att investera i god elevhälsovård för att förhindra 
framtida förtidspensioneringar.

Det finns heller inget som hindrar att man tilldelar ett sådant samordningsförbund resurser i form 
av en budget och styrning i form av en styrelse bestående av förtroendevalda eller tjänstemän, som 
gör att förbundet får möjlighet att arbeta ytterst konkret med olika frågor, problem och målgrupper. 
Steg i denna riktning har redan tagits på Gotland, vilket framgår av följande tjänsteskrivelse31 som 
svar på en politisk motion:

”Motionären betonar vikten av tidiga, förebyggande insatser till barn och ungdomar för att mot-
verka ett livslångt utanförskap. Han ser också stora ekonomiska vinster i att tänka och agera 
långsiktigt… Under våren har hälso- och sjukvårdsförvaltningen agerat inom ramen för BarnSam 
utifrån ett initiativ från budgetberedningen för att utarbeta ett förslag till ett vidareutvecklat och 
förstärkt BarnSam. Förslaget innebär en satsning på direkta insatser till identifierade, beforskade 
riskgrupper och utifrån evidensbaserade metoder. Förslaget innehåller rekommendationer om att i 
förekommande fall använda sig av socioekonomiska analyser och beräkningar både vid planering 
och vid uppföljning av de olika aktiviteterna som kan bli aktuella. Det förstärkta BarnSam föreslås 
finansieras med 2,5 miljoner kronor och starta sin verksamhet 1 januari 2011. Förslaget som är 
underskrivet av de fyra förvaltningscheferna i Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen ska behandlas av 
kommunstyrelsen i oktober.” 

Det intressanta är inte bara samverkansstrukturen för arbetet kring barnfrågor ur ett helhetsper-
spektiv, utan att det dessutom är en verksamhet som har en egen budget – ett första steg mot 
ett samordningsförbund för barn och unga. Kommun och landsting sammanfaller organisatoriskt 
på Gotland vilket underlättar arbetet, men rent principiellt skulle detta med stöd av ett bindande 
samverkansavtal kunna genomföras i vilken del av Sverige som helst. Redan idag finns det samord-
ningsförbund som ser detta behov och har börjat skapa lösningar för ungdomsgruppen. Ett exempel 
på detta är de ungdomsverksamheter för målgruppen 16-24 år som startats inom ramen för samord-
ningsförbund Södertörn32.

4.4  Kommunala bolag som en metod att skapa socialt investeringsutrymme

”Stefan är en 21-åring som gått tre år på gymnasiets olika IV-utbildningar utan att nå godkända 
betyg. Under skoltiden hade han stor skolfrånvaro och svårt att nå målen. Det gjorde att elev-
hälsoteamet diskuterade hans situation ett par gånger per termin och periodvis ingick han i en 
liten undervisningsgrupp. Vad gäller hans hemförhållande så bor han hos sin mamma som är 
ensamstående och lever på försörjningsstöd. De senaste tre åren har Stefan haft en del korttidsar-
beten men i huvudsak fått sin försörjning via svartjobb och lättare kriminalitet i form av snattning 
och fickstölder. Han har även som passagerare varit med om en bilkrasch med en stulen bil. Ett par 
gånger har han varit med i gäng som tjafsat med polisen och en gång anhölls han utan påföljd.” 33 

I de flesta kommuner finns ett antal unga personer som Stefan och där de traditionella sätten att 
arbeta inte lyckas minska gapet mellan samhällets olika insatser och samhället för personen i fråga.  

31 Tjänsteskrivelse från Hälso- och sjukvårdsdirektören på Gotland 21 september 2010.
32 Information finns på www.samordningsforbundethaninge.se/web/page.aspx?refid=231.
33 ”Fallbeskrivning” kommer från projektledaren för ett projekt kring unga med stor risk för utanförskap på arbetsmarknaden i Storstads Kommun.
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I Södertälje har det kommunala bolaget Telgekoncernen genom sina olika bolag, bland annat Telge 
Sommar och bostadsbolaget Telge Hovsjö och ett nybildat dotterbolag Telge Tillväxt tagit initiativ 
kring ungdomsarbetslösheten för att nå personer som Stefan.

”Telge Tillväxts uppdrag är att halvera ungdomsarbetslösheten bland Södertäljeungdomar och 
driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Telge Tillväxts affärsmodell bygger på att anställa 
arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Ungdomarna hyrs ut till företag och andra organisationer 
för att utföra riktiga arbetsuppgifter. Uthyrningen kan vara på kortare eller längre tid, hel- eller 
deltid och omfatta enstaka ungdomar eller hela arbetslag. 

Telge Tillväxt hjälper också sina anställda ungdomar att komplettera skolbetyg, förbättra språk-
kunskaper, genomgå kortare yrkesutbildningar och andra liknande åtgärder. Tillsammans med 
det ordinarie arbete ungdomarna utför, skapas de första raderna i ungdomarnas CV och gör dem 
därmed bättre rustade att ta sig ut på arbetsmarknaden i stort.” 34 

Normalt sett är den uppgift man tagit för sig i Telge Tillväxt något som ligger inom arbetsförmed-
lingens, socialtjänstens eller skolans (vuxenutbildningens) ansvarsområde. Ett ansvar som man av 
olika skäl inte fullgjort. Detta initiativ har skapat möjligheten att på okonventionellt vis frigöra ett 
socialt investeringskapital inom ramen för de kommunala bolagen i Telgekoncernen. Dessutom har 
det i begränsad omfattning tillkommit investeringskapital från de berörda privata bolagen. Med 
andra ord en början till ett socialt Public Private Partnership (PPP)35.

På ett likartat sätt har man agerat i det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjö där man använt 
behovet av underhåll och renovering som en möjlighet att frigöra kapital för sociala investeringar. 
I stället för att anlita konventionella entreprenadföretag använder man de medel som är reserverad 
för fastighetsunderhåll att skapa en social mobilisering.

”HovsjöSommar är en aktivitet som under sommartid inkluderar unga mellan 14 och 25 år i arbete 
med att renovera och fräscha upp i Hovsjö. Initiativet HovsjöSommar startades våren 2007 på 
uppdrag av Telge Hovsjö. Under sommaren 2009 anställer Hovsjösommar cirka 140 ungdomar från 
Hovsjö, varav cirka 20 är arbetsledare. Arbetsledarna har under våren genomgått en ledarskaps-
utbildning för att på bästa sätt leda de andra ungdomarna som ska sommarjobba under samman-
lagt nio veckor i sommar. I arbetsledarutbildningen ingick bland annat team building, konflikthan-
tering, gruppdynamik, personligt ledarskap, att ge och ta emot feedback, personlig kännedom 
och planering av kommande aktiviteter.” 36 

Det man gör är att använda kapital avsatt för fysiska infrastrukturåtgärder på ett sådant sätt att det 
delvis omvandlas till ett socialt investeringskapital för att på så sätt skapa dubbla effekter av samma 
kapital. Dels får man det arbete utfört som ändå ska utföras, dels gör man det på ett sådant vis att 
man skapar ett socialt mervärde. 

Ett mervärde uppstår först på kort sikt som en del av en lokal social mobiliseringsprocess, därefter 
för att generera ett långsiktigt mervärde i form av minskad vandalisering och förstörelse. Detta leder 
i sin tur på ännu längre sikt till en förmering av det fastighetsvärde som finns i området. Ett område 
med mindre vandalisering och förstörelse tillmäts på fastighetsmarknaden ett högre värde. 

34 Information finns på Telgekoncernens hemsida; www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Telgekoncernen.
35 Definition enligt www.businessdictionary.com: Involvement of private enterprise (in the form of management expertise and/or monetary contributions) in the government projects   
 aimed at public benefit.
36 Telge Hovsjö, Verksamhetsberättelse 2010.
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Figur 4.1

 
På så sätt skapas positiva synergieffekter genom att en given kapitalmängd kan användas för flera 
olika funktioner samtidigt och ge avkastning både socialt och för den fysiska infrastrukturen. Dess-
utom skapas en sorts självförstärkande positiv cirkel som illustreras i Figur 4.1.

”Det är ingen konst att frigöra 20 miljoner kronor för att renovera ventilationssystemet i en fastig-
het. Men att få fram 2 miljoner kronor för socialt förebyggande arbete kan ta åratal.” 37 

Poängen med dessa båda exempel är att det inom de kommunala bolagen, i all synnerhet de kom-
munala bostadsbolagen, finns unika möjligheter att få fram medel för sociala investeringar med 
korta beslutsvägar. Möjligheterna att skapa samverkanslösningar med privata företag och den vägen 
frigöra mer investeringskapital är goda.

37 Patrik Derk, VD i Telge Hovsjö.
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4.5  Stiftelseformen som en metod för sociala investeringar

”Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har beviljats ett anslag om 5,6 miljoner kronor för programmet: 
Spridning av förebyggande metoder; ett utbildningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i 
Sverige.” 38

Stiftelseformen har använts i många sammanhang för att frigöra resurser för olika ändamål. Mest 
känd av alla är väl kanske Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stiftelseformen kan på flera vis vara 
användbar för att skapa sociala investeringsförutsättningar och att ackumulera kapital för att arbeta 
långsiktigt kring barn och unga. Ett par exempel på stiftelser som delar ut pengar till verksamheter 
kring barn och unga:  
•	Erling	Perssons	Stiftelse	som	under	en	treårsperiod	stöttat	Fryshuset	med	cirka	30	miljoner	kronor.		

•	Stiftelsen	Allmänna	Barnhuset39 arbetar för att stödja socialt utsatta barn genom att främst stödja 
forskning, driva metodutvecklingsprojekt, anordna konferenser samt publicera böcker och rappor-
ter. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn. 

•	Teskedsorden40 är en stiftelse som med inspiration av författaren Amos Oz arbetar för ökad 
tolerans i samhället. Syftet är att uppmuntra och belöna dem som med ord och handling bidrar till 
respektfull dialog mellan människor och river murar. 

Utifrån en antroposofisk grund driver ett tjugotal olika stiftelser i Järnaområdet olika former av 
socialtjänst och sjukvård. Verksamheten omsluter mer än 500 miljoner kronor årligen. Stiftelsefor-
men har gjort det möjligt att ackumulera kapital för att arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn på 
människan. 

Man skulle kunna tänka sig att kommuner som vill agera långsiktigt och förebyggande kring barn 
och unga skulle kunna skapa en social investeringsfond för detta ändamål och placera denna i en 
stiftelse av något slag. Detta är i sak inte konstigare än att en kommun skapar ett bolag för industri-
fastigheter, utbildningsändamål eller något annat som rör den fysiska infrastrukturen. Det handlar 
ytterst om att hitta en juridisk form som gör det möjligt att förvalta och utveckla medel ur ett 
långsiktigt perspektiv.

4.6  Corporate Social Responsibility (CSR)

”Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar 
sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda 
som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och lönsamheten.” 41  

Socialt investeringskapital kring barn och unga finns också tillgängligt i näringslivet. CSR är ett 
uttryck för privata företag som vill bidra till samhällsnyttan. Insatser som många gånger bidrar till 
att fylla varumärket med goodwill. En förhållandevis tidig aktör inom CSR-området var företaget 
McDonalds som på sin hemsida presenterar sitt CSR-arbete med följande ord:

”McDonald’s tog initiativet till Ronald McDonald Barnfond år 1990 och idag stödjer vi och 
samarbetar med flera olika organisationer som till exempel Stiftelsen Friends och Det Naturliga 
Steget. Vårt samhällsengagemang bygger även till stor del på det samarbete som många av våra 
restauranger har på lokal nivå som till exempel Vuxna på stan i Sundsvall, Non Fighting Generation 

38 Wallenbergstiftelsen minnesfond.
39 För information se www.allmannabarnhuset.se. 
40 För information se www.teskedsorden.se. 
41 CSR Sweden, www.csrsweden.se.
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i Halmstad, Nattvandrarna i Rosengård i Malmö, Kvinnojouren i Motala, Tjejjouren i Falun, City-
gruppen Första Hjälpen i Örebro med flera.

Försäkringsbolaget Skandia bedriver sedan mer än 20 år inom ramen för stiftelsen Idéer för livet ett 
omfattande arbete med att stödja förebyggande arbete kring barn och unga. 

”Ett antal gånger om året delar stiftelsen Idéer för livet ut stipendier till projekt, organisationer och 
föreningar. Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Sedan Skandia 
instiftade stiftelsen 1987 har 38,5 miljoner kronor delats ut till 2 700 projekt.” 42 

2008 tog Skandiabanken och Ecpat initiativ till en svensk finanskoalition mot barnpornografi med 
syfte att få finansbranschen att gå samman för att försvåra och förhindra handel med övergreppsbil-
der på barn. Hösten 2008 gick dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell ut i en debattartikel 
tillsammans med Skandiabankens VD för att uppmana övriga banker att delta i den finanskoalition 
som Skandiabanken och Ecpat skapat. Finanskoalitionen fick under 2009 fler medlemmar i sam-
band med att Bankföreningen gick med.

I Gävle bedrivs sedan flera år ett omfattande socialt arbete kring barn och unga i en av de mer 
utsatta stadsdelarna, Sätra, under namnet Rapatac43. Arbetet syftar till att ge unga goda uppväxt-
betingelser, lyckas i skolan och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter såsom idrott. Efter många års slit 
har man nu kommit in i en fas då detta ska materialiseras i form av ett eget nybyggt allaktivitetshus. 
Problemet har varit att få fram tillräckligt med socialt investeringskapital med en kommun som 
inte varit villig att bidra. Huvudsponsor för detta bygge har därför blivit det lokala allmännyttiga 
bostadsföretaget Gavlegårdarna som presenterar sitt CSR-arbete med följande ord: 

”Gavlegårdarna har sedan två år arbetat med en CSR-rapport som beskriver och sammanfattar 
vår verksamhet utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet 
samt förhållningssätt till personalen. CSR står för Corporate Social Responsibility och är en modell 
som redovisar hur man som företag behandlar och arbetar med socialt ansvar i sin verksamhet.” 44 

Vid sidan av detta engagemang finns bidragsgivare och sponsorer i form av två stora företag, Kors-
näs och Bilmetro, båda med lokal förankring. För företagen handlar det inte bara om altruism och 
goodwill, utan de ser det också som en möjlighet att tidigt attrahera framtida arbetskraft.

4.7  Public Private Partnership (PPP) som metod

”Public Private Partnership (PPP) är en upphandlingsform för stora infrastrukturprojekt som 
används i ett flertal länder, delvis som ett sätt att skapa utrymme för angelägna investeringar. 
Vid PPP tillhandahåller privata företag finansiering för infrastrukturprojektet som en del av sitt 
åtagande. Den offentliga beställaren betalar under drifttiden en årlig ersättning, alternativt att 
det privata företaget får rätt att ta ut brukaravgifter. Statens utgifter sprids över projektets livs-
längd och ger en mindre punktbelastning på statsbudgeten samt medför att prioriterade projekt 
kan genomföras tidigare. PPP skall dock inte ses främst som en finansieringsmetod, utan som en 
upphandlingsmodell för att uppnå högre effektivitet och kvalitet samt sänkta kostnader för en 
offentlig tjänst, och inte minst möjliggöra ett tidigare genomförande av prioriterade investeringar. 
Betalningen sker sedan under den tid man använder anläggningen och på så sätt sprids den 
offentliga sektorns utgifter över projektets ekonomiska livslängd.” 45  

42 För information se www.ideerforlivet.se/.
43 För information se http://rapatac.se/.
44 För information se www.gavlegardarna.se/Om-oss/Vara-omraden/.
45 För information se http://sv.wikipedia.org/.
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Public Private Partnership (PPP) är en metod som i huvudsak har använts kring fysiska infrastruktur-
projekt då det offentliga inte haft tillgång till investeringskapital. Man skulle kunna säga att de pri-
vata aktörerna i nuet ställer resurser till förfogande mot att få tillgång till framtida intäktsströmmar. 

I princip skulle man kunna tänka sig samma tanke kring barn och unga, oavsett tekniska svårigheter 
kring mätning och uppföljning av effekter. Ett privat företag finansierar, vilket innebär att de inte 
nödvändigtvis också genomför, preventiva insatser kring barn och unga mot att man senare får 
tillgång till de vinster i form av uteblivna kostnader som den goda preventionen leder till.

Projektet ”Med i matchen” som bedrivs av den ideella föreningen X-CONS (före detta kriminella) 
utgör ett sorts embryo till ett PPP inom ett område där arbetsmarknadspolitiken har misslyckats. 
Syftet är att bistå unga kriminella att bryta med sitt utanförskap och få en plats på arbetsmarknaden 
och i samhället i stort. 

”Att vara ung och arbetslös är ingen lätt match i dag. För de ungdomar som dessutom saknar 
utbildning, har ett antal prickar i polisregistret, drogproblem och ett gäng kompisar i samma 
situation är det näst intill omöjligt att komma in på arbetsmarknaden. Många av dessa ungdomar 
hamnar i stället i kriminalitet och utanförskap och blir till en kostsam belastning både för samhäl-
let i stort och för enskilda företag. Att våga anställa en person med problematisk bakgrund kan i 
det långa loppet vara mer lönsamt för ett företag än att satsa på dyrbar säkerhetsutrustning och 
skydd.” 46

Vägen går via partnerskap med ett antal privata företag som å ena sidan är beredda att ta socialt 
ansvar genom att anställa unga före detta kriminella, å andra sidan ser att deras bidrag i denna 
process kan sänka både företagets och samhällets kostnader för ett sådant utanförskap. Egennyttan 
och allmänintresset går så att säga hand i hand. Det finns många företag som ser som en viktig del i 
sin affärsverksamhet att skapa samhällsnytta. Andra som ett sätt att skapa goodwill kring sitt varu-
märke, eller att på sikt få tillgång till både arbetskraft och kunder. Så här uttrycker sig Ungdomssty-
relsen i en rapport kring detta i allmänhet och projektet Unga jobb i synnerhet47; 

”Just Swedbank och ICA är företag som tydligt engagerat sig för socialt ansvarstagande och som 
driver stora ungdomssatsningar inom ramen för sina CSR-aktiviteter. Swedbanks Unga jobb är 
landsomfattande och sker i ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen på olika platser i 
landet.”

4.8  En internationell utblick – Social Impact Bonds (SIB)
En idé med PPP skulle alltså kunna vara att ersättningen som återbetalas till finansiären står i 
proportion till de effekter man uppnått. På så sätt skapas dessutom incitament att inte bara få fram 
socialt investeringskapital utan också använda sig av kunskapsbaserade och kostnadseffektiva 
metoder. Kring detta finns naturligtvis en del icke obetydliga problem kring mätning och uppfölj-
ning, därtill sannolikt också en del etiska frågor. Men det är svårt att se varför denna typ av metod 
som används vid investeringar i vägar och broar inte skulle gå att tillämpas också för prevention och 
tidiga insatser. 

Tanken är vare sig ny eller oprövad. I länder som USA, Canada, Storbritannien och Australien har 
detta prövats under några år under beteckningen Social Impact Bonds (SIB)48 som definieras som:

46 För information se www.x-cons-se. 
47 Ungdomsstyrelsen, Partnerskap för samanhållning, 2010.
48 För information se http://sv.wikipedia.org/.
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“A Social Impact Bond is a contract with the public sector in which a commitment is made to pay 
for improved social outcomes that result in public sector savings. The expected public sector sa-
vings are used as a basis for raising investment for prevention and early intervention services that 
improve social outcomes. Social Impact Bonds are not bonds in the conventional sense. While they 
operate over a fixed period of time, they do not offer a fixed rate of return. Repayment to investors 
is contingent upon specified social outcomes being achieved and therefore in terms of investment 
risk Social Impact Bonds are more similar to that of an equity investment.” 

I USA har president Obama begärt 100 miljoner dollar för att implementera ett program för SIB. 
Tanken är både att frigöra kapital för långsiktiga sociala investeringar i prevention och rehabilitering 
samtidigt som man skapar incitament att göra detta så effektivt som möjligt genom att avkastning-
en på investeringen relateras till den framgång man uppnår.

Det första pilotprojektet i Storbritannien gjordes i ett fängelse i Peterborough, med syftet att låta 
ett antal etablerade sociala entreprenörer och organisationer arbeta för att minska återfallsfrekven-
sen i brott för 3 000 korttidsinterner i fängelset. Arbetet genomförs med hjälp av privata investerare 
och om man lyckas med målet att minska återfallsförbrytelser med minst 7,5 procent så får inves-
terarna tillbaka sina pengar. Fördelarna med denna modell för att finansiera sociala investeringar 
beskrivs bland annat som49: 
•	 More	funds	are	available	for	prevention	and	early	intervention	services.	
•	 The	public	sector	only	has	to	pay	for	effective	services;	the	third	party	investor	bears	all	the	risk	
 of services being potentially ineffective.
•	 Investors	and	services	have	an	incentive	to	be	as	effective	as	possible,	because	the	larger	impact
 they have on the outcome, the larger the repayment they will receive. 
•	 The	Social	Impact	Bond	approach	imbeds	vigorous	ongoing	evaluation	of	program	impacts	into	
 program operations, accelerating the rate of learning about which approaches work and which 
 do not.

För sociala entreprenörer i USA och Storbritannien finns specifika bolagsformer som bättre passar 
deras hybridverksamhet. Brittiska CIC, som står för Community Interest Company, är en relativt ny 
legal form specifikt utvecklat för ”företag som bedriver handel med ett socialt syfte”. I Storbritan-
nien är det organisationen Social Finance, en sorts bank för investeringar i den offentliga sektorn, 
som arrangerar och agerar mellanhand för dessa finanslösningar sedan mars 2010. I USA har man 
utvecklat en certifiering som kallas B Corps. En certifiering som den kan få som använder affärer 
och företagande för att lösa sociala eller ekologiska utmaningar, liksom uppfyller vissa kriterier till 
exempel då det gäller transparens och redovisning. 

Det finns med andra ord internationell erfarenhet kring hur ett finansieringskapital kan skapas för de 
långsiktiga sociala investeringarna kring prevention och tidiga insatser. En modell som sannolikt för 
kommuner, landsting och stat skulle skapa goda förutsättningar för en bättre ekonomisk resurshus-
hållning.

4.9  Vem äger den sociala investeringsfrågan?
4.9.1 Statens tänkbara roll
Så här långt har vi diskuterat sociala investeringar ur i första hand kommunens eller landstingets 
perspektiv, då det ju främst är dessa aktörer som har ett barn- och ungdomsperspektiv. I varje fall då 
det gäller prevention och olika insatser för att förhindra eller reducera framtida utanförskap.

49 För information se http://dowser.org/social-impact-bonds-a-revolution-in-government-funding/ http://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_bond och http://www.socialfinance.org.uk/  
 about/vision.
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Men då man studerar frågan ur ett socioekonomiskt perspektiv framgår ganska tydligt att ett sådant 
arbete som misslyckas i högsta grad blir en angelägenhet för staten. Det handlar om framtida 
kostnader för sjukpenning, sjukersättning, arbetsmarknadsinsatser och inom rättsväsendet. Med ett 
sådant perspektiv kan man säga att den stora vinnaren av framgångsrikt preventionsarbete faktiskt 
är staten i form av uteblivna framtida kostnader. Något som i all synnerhet blir tydligt då man lägger 
till ett konjunkturperspektiv. 

I lågkonjunktur blir ofta det vikande skatteunderlaget för kommunerna ett problem. För att uppnå 
det så kallade budgetbalanskravet tvingas kommunerna ofta att skära bort delar av den verksamhet 
som man enligt lag inte är skyldig att erbjuda. För de kommunala beslutsfattarna är detta svåra och 
smärtsamma beslut som man många gånger motvilligt känner sig tvingade att ta. Ibland till och med 
mot både bättre vetande och den egna övertygelsen; allt för att hantera det så kallade kommunal-
ekonomiska balanskravet. Något som vanligtvis brukar drabba bland annat preventionsarbetet. Hur 
skulle då statens roll kring detta kunna se ut? 

4.9.2	Sociala	investeringar	ett	finanspolitiskt	instrument	i	en	lågkonjunktur?
Låt oss använda de nationalekonomiska konjunkturteorierna för att få lite perspektiv på frågan. En 
av dessa teorier föreskriver att när det råder lågkonjunktur så ska staten gå in och stimulera efter-
frågan i ekonomin med hjälp av offentliga utgifter. Normalt sett brukar man skapa en mängd fysiska 
investeringar som broar, vägar, skolor etcetera. Tanken är att detta ska få fart på hjulen med hjälp av 
den köpkraft som uppstår hos dem som ska utföra dessa arbeten. Den finansiella injektionen ska inte 
försvinna till utlandet eller kapitalmarknaden utan idealet för dessa arbeten är att de ska ha ett högt 
arbetskraftinnehåll och lite importinnehåll. Investeringarna ska inte konkurrera ut andra aktörer på 
marknaden och de ska dessutom på sikt skapa nytta för brukarna. 

Precis dessa villkor för finanspolitiska satsningar i en lågkonjunktur uppfylls med god marginal av 
sociala investeringar. De har både mindre importinnehåll och högre arbetskraftsinnehåll än fysiska 
infrastrukturinvesteringar. Dessutom ger de en betydande långsiktig avkastning och samhällsnytta. 
En möjlighet är alltså att med hjälp av statliga finanspolitiska medel inrätta en social investeringsfond. 
En sådan fond skulle dessutom långsiktigt kunna bidra till att minska de finansiella kraven på de 
statliga offentliga systemen i form av lägre kostnader för socialförsäkringssystemen, rättsvården 
etcetera. Hos denna fond skulle man kunna söka medel för verksamheter som uppfyller följande 
krav:
* Verksamheten ska vara av preventiv eller rehabiliterande natur och innehålla möjligheten till god 
 framtida avkastning.
* Verksamheten ska ha ett långsiktigt perspektiv.
* Effekterna ska följas upp och mätas med någon form av socioekonomisk analys eller mot-
 svarande.
* Verksamheten bör innehålla inslag av samverkande natur där flera olika aktörer och myndigheter
 är involverade.

Det finns rikligt med situationer då bristen på tillgång till socialt investeringskapital gör att man av-
står från preventiva insatser, tidiga insatser eller goda rehabiliteringsinsatser. Om motsvarande brist 
på tillgång till investeringsmedel fått råda inom området för fysiska investeringar i näringslivet eller 
infrastrukturdelen av offentlig sektor skulle förmodligen få nya framsteg göras. Det är ganska lätt att 
se att bristen på ett sådant socialt investeringskapital knappast gynnar förverkligandet av vare sig 
de folkhälsopolitiska målen eller målet att uppnå en god ekonomisk resurshushållning.
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Det krävs inte heller någon större fantasi för att inse att en statlig social investeringsfond förmodli-
gen skulle kunna bidra till de nationella tillväxtmålen för ekonomi i motsvarande grad som satsningar 
på konventionella infrastrukturinvesteringar. Låt oss göra ett tankeexperiment. I en tidigare studie50 
har vi visat att i varje årskull om cirka 110 000 barn är det cirka 13 000 som långsiktigt eller perma-
nent allvarligt riskerar att hamna i utanförskap. Den totala långsiktiga kostnaden för detta uppgår, 
för denna enda årskull, till cirka 200 miljarder kronor. Detta utgör drygt 5 procent av vår samlade 
bruttonationalprodukt som uppgår till cirka 3 300 miljarder kronor. 

50 Nilsson, Är du lönsam lille vän? En socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden, 2011.
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5. Sociala investeringar – fondperspektivet
Tes; sociala investeringsfonder kan vara ett första steg för att tämligen enkelt å ena sidan skapa kapital 
för preventiva insatser kring barn och unga, å andra sidan bidra till en synvända kring värdet av före-
byggande arbete.

”En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen 
sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkast-
ningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.” 51  

Sociala investeringar handlar, enligt vår mening, om att både introducera kunskapsbaserade kost-
nadseffektiva metoder (operativ effektivitet) och skapa styrsystem och strukturer som stödjer dessa 
(strategisk effektivitet). En båda benens strategi eller den goda preventionens yin och yan. Struktu-
rellt kan detta göras på flera olika sätt. På följande sidor kommer vi något mera utförligt att peka på 
hur man kan göra detta dels med hjälp av så kallade sociala investeringsfonder, dels med hjälp av det 
vi här kallar för kundval 3.0.

Ett socialt investeringsperspektiv handlar om att agera tidigt i stället för sent. Det handlar om att 
erhålla en god ekonomisk resurshushållning genom ett långsiktigt agerande i verksamhet samt i 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. Man förvandlar kortsiktig defensiv resursanvändning till 
långsiktig offensiv resursanvändning.

De senaste åren har i många kommuner sociala investeringsfonder vuxit fram som en lösning. 
Först ut på banan var Nynäshamns kommun som gjorde detta inom ramen för sitt folkhälsoarbete. 
Norrköping var den första kommun som tydligt markerade begreppet social investeringsfond i sitt 
ställningstagande. I skrivandes stund har närmare ett 30-tal kommuner tagit beslut om eller är sys-
selsatta med att bereda beslut om sociala investeringsfonder i en eller annan form. 

5.1  Socialt investeringstänkande på kommunal nivå – några exempel 
  på fondmodellen
5.1.1 Norrköping 
”Norrköping satsar närmare 34 miljoner kronor i en social investeringsfond för att förebygga att 
människor hamnar i arbetslöshet. Satsningen presenterades på en presskonferens vid lunchtid där 
kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) berättade att han ofta får frågan varför satsningar i hus kan 
ses som investeringar, men aldrig satsningar i människor. Pengarna till fonden tas från kommunens 
överskott från förra året och syftet är att stimulera satsningar som ger ökade kostnader i dag, men 
som vi på goda grunder tror sparar pengar på några års sikt, säger Lars Stjernkvist.” 52  

I den bästa av världar skulle statsmakterna se det ekonomiskt rationella i att avsätta medel till en 
statlig finansierad social investeringsfond kring barn och unga. Lönsamheten skulle sannolikt vara 
betydande för alla berörda parter. I väntan på detta kan man i kommuner agera på egen hand, vilket 
citatet av Lars Stjernkvist illustrerar. I Norrköping gick beslutsgången relativt snabbt från det att 
tanken väcktes till dess att beslut fattades. En process som inte tog mer än några få månader att få 
till stånd. Beslutet kunde dessutom fattas med full politisk enighet mellan majoritet och opposition.

51 För information se http://sv.wikipedia.org/.
52 Norrköpings Tidningar.
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Det räcker dock inte med att fatta denna typ av beslut, utan att vara medveten om att efter fattat 
beslut följer minst två besvärliga steg. Det ena har att göra med hur man rent budgettekniskt ska 
hantera frågan. Konkret handlar det om var och under vilken beteckning i en kontoplan denna typ av 
medel ska hanteras. Det andra handlar om hur man ska försäkra sig om att detta inte blir fria pengar 
för allehanda ogenomförda projekt, käpphästar och icke förverkligade idéer. Det krävs med andra 
ord en hel del arbete för att få rätt effekt. 

I arbetet med att sjösätta beslutet i Norrköping formulerades en lista med kriterier vilken utgör 
grunden för hur olika insatser ska värderas då någon söker medel ur den sociala investeringsfonden. 
Några exempel på viktiga aspekter som då bör ingå är: 
* Om stöd finns för den kunskapsbaserade åtgärden man avser att genomföra. God evidens 
 behövs för att påvisa att metoden har en tydlig effekt och att metoden kan anses vara kostnads-
 effektiv (effektivitetsperspektivet).
* Kravet som ställs på att mer än en verksamhet i kommunen ska vara berörd (det gränsöver-
 skridande perspektivet).
* En tydlig och trovärdig analys kring vilka effekter man förväntar sig, under vilken tidsperiod och 
 hur man avser mäta detta (resultat- och uppföljningsperspektivet). 
*  En beskrivning av senare investeringar som över tid kan komma att behöva övervägas för dem 
 som fått insatsen i syfte att förvalta effekten av investeringen (varaktighetsperspektivet). 
* En analys av hur de kommunala kostnaderna långsiktigt förväntas påverkas av insatsen vid olika 
 tidpunkter och effekten för olika delar av den kommunala organisationen (det sociala investe-
 ringsperspektivet). 

Det finns ytterligare en utmaning att hantera. I Norrköping kunde man ta detta beslut under år då 
man hade ett betydande överskott. Sådana år är det enklare av pröva nya lösningar. Den verkliga ut-
maningen kommer att inträffa under de år man har en svag budget med underskott. Kommer man då 
i det politiska systemet att kunna skydda de långsiktiga framtida investeringarna samtidigt som man 
tvingas hålla igen och skära ner i den mer akuta dagliga driften? En fråga framtiden får ge svar på. 

5.1.2 Trelleborg
Trelleborgs kommun arbetar aktivt med att bryta utanförskapet bland unga. Detta sker bland annat 
genom det Navigatorcentrum man byggt upp. Vid en studie vi genomfört på uppdrag av Ungdoms-
styrelsen53 fann vi att den socioekonomiska avkastningen av detta var utomordentligt hög. 
Kommunen deltar också i en utbildningsprocess som syftar till att skaffa sig kompetens för att ur ett 
socioekonomiskt perspektiv kunna analysera tidiga insatser för barn och unga i alla åldersgrupper, 
från förskoleålder till tidig vuxenålder. 

Detta synsätt är också politiskt förankrat i kommunledningen. Trelleborg är en kommun med bety-
dande tillgångar i en konventionell aktieportfölj som man nu stegvis säljer ut och kapitalet förflyttas 
till en social investeringsfond; 
”Att ha en aktieportfölj som år efter år skvalpar runt på ungefär samma pengar tycker vi inte är 
särskilt meningsfullt. Vi tycker det är bättre att man satsar dem på de mjuka delarna av kommu-
nens verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M). 

53 Nilsson, De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden, OFUS & Ungdomsstyrelsen, 2010.
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Från början hade kommunen en portfölj med aktier och räntebärande papper på 100 miljoner 
kronor. Man har sålt av hälften och sedan 2006 har värdet på innehavet ökat med cirka nio miljo-
ner kronor, vilket är sämre än index. Det står också i kommunens placeringspolicy att man inte ska 
ägna sig åt något större risktagande. 

Istället för att binda pengarna i aktier vill kommunstyrelsen sälja av hela sitt innehav på fyra år, 
och föreslår nu i budgeten att börja med 12,5 miljoner kronor under 2012. Dessa ska istället place-
ras i en fond för riktade satsningar inom det sociala området. Investeringar som ska kunna mätas 
som en samhällsvinst i slutändan.” 54  

Det är intressant att man i den politiska ledningen i Trelleborg formulerar en tydlig bild av att dessa 
investeringar ska vara lönsamma, i bästa fall mer lönsamma än konventionellt aktiesparande. Men 
man är också tydlig med att denna lönsamhet går att mäta. Dessutom har man klara bilder av vad 
dessa pengar skulle kunna användas till. Ett sådant område är barn och unga som har svårt att 
”knäcka läskoden”. Det handlar alltså om kopplingen mellan tidig skolframgång och senare lyckat 
inträde på arbetsmarknaden.

5.1.3 Ale
”Ett socioekonomiskt perspektiv ska genomsyra allt arbete med barn och ungdomar och ett tätt 
samarbete med skola, fritid och socialtjänst kommer att prioriteras.” 55 

2011 deltog medarbetare från Ale Kommun i en utbildning i socioekonomiskt analysarbete. Vid 
denna utbildning tog man fram en rapport om ett arbete som syftade till att reducera skolk i skolan 
som på sikt kan leda till skolmisslyckanden och i förlängningen svårigheter att komma in på arbets-
marknaden. Projektet heter ”det ska vara lätt att göra rätt”. 

Projektets syfte är att på ett mycket tidigt stadium i samverkan mellan hem, skola och socialtjänst 
sätta in tidiga insatser när det kommer till att fånga upp ogiltig frånvaro hos barn och ungdomar. 
Syftet är att snabbt få tillbaka dem till skolan igen och därmed på sikt öka möjligheterna för ett 
bra socialt liv. Att starta i tid är nyckelorden både när det gäller en tidig samverkan för att uppdaga 
behov och genom samverkande för att genomföra tidiga insatser.  

Metoden som arbetats fram kallas 1,2,3-modellen och går i korthet ut på att redan efter ett första 
tillfälle med ogiltig frånvaro kallar mentorn till ett möte med elev och vårdnadshavare. Inträffar det 
igen kallar rektor till möte med elev och vårdnadshavare och efter en tredje gång kontaktar elevhäl-
san socialtjänsten som inbjuder vårdnadshavare, elev och skolkurator till ett möte. Det förväntade 
resultatet av projektet såsom projektgruppen såg det, redovisas i Figur 5.1.

54 Trelleborgs Allehanda, 4 juni 2011.
55 Verksamhetsplan för Ale kommun 2012-2014, sid 9.
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Figur 5.1 

Vi ser att vinsten på tio års sikt uppgår till cirka 14 miljoner kronor. Investeringskostnaden uppgår till 
drygt 1 miljon kronor och medel frigörs genom omfördelning. 

Denna process och andra processer i kommunen har lett till att man idag har fattat beslut om en 
social investeringsfond på 10 miljoner kronor. Som en av de första kommunerna i landet har man 
också tagit fram en skriftlig manual för hantering av dessa medel, ett beslut som togs av kommun-
styrelsen i april 2012.

5.1.4 Nynäshamn
”I Mål och Budget för 2006, 2007 och 2008 avsattes 7,2 miljoner kronor per år för särskilda folk-
hälsosatsningar i kommunens olika förvaltningar. Ytterligare en miljon kronor per år avsattes för 
bidrag till föreningar under samma period”. 56  

I Nynäshamns kommun har man frigjort sociala investeringsmedel på ett lite annorlunda vis. Dessa 
medel, betraktas av kommunens politiska ledning som en offensiv resurspott för att utforska nya 
metoder att arbeta förebyggande och preventivt. Medel kunde frigöras genom att man till viss del 
utnyttjade centrala budgetmedel men framförallt genom att man skalade av nämnderna pengar. 
Man kan säga att i praktiken berövade man nämnder drygt 0,5 procent av sin budget för offensiva 
satsningar.

Från början hade man få eller inga egna projekt som man avsåg sjösätta med hjälp av dessa medel, 
utan tanken var att uppmuntra medarbetare och chefer i organisationen att komma med goda idéer 
som uppfyllde några grundläggande krav. De skulle vara nyskapande/kreativa, förebyggande/pre-
ventiva med någon form av folkhälsoperspektiv och gärna innebära samverkan mellan flera parter. 
Man skapade också en tämligen enkel ansökningsrutin för att tillgängliggöra dessa medel.

Under perioden 2006-2008 avsattes sammanlagt cirka 30 miljoner kronor för detta ändamål. Ett 
stort antal av de projekt som genomförts är fokuserade på barns hälsa och förebyggande arbete. 
Exempel på genomförda projekt är: 

56 Mer information på www.nynashamn.se.
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Övervikt och fetma, COPE föräldrastödsprogram, hälsosammare skolluncher, sommarjobb för skol-
ungdomar, utveckling av resursskolan, mentorsprojekt, ungdomsboende, minska kostnaderna för 
institutionsplaceringar, ungdomscafé, mobilt skolteam med flera.

Flera av dessa satsningar gjorde relativt snabbt avtryck i den kommunala budgeten. Ett antal offen-
siva satsningar medförde att man mellan 2006 och 2008 minskade antalet ungdomar placerade på 
institution från 29 personer till 10. Denna reduktion frigjorde i sin tur resurser för att bibehålla och i 
många fall förbättra kvaliteten i insatserna för berörda ungdomar.

5.1.5 Lilla Edet
Även i Lilla Edets kommun har man fattat ett likartat beslut. Inspirationen till detta har uppstått i 
samband med ett seminarium kring prevention och förebyggande arbete:
”Det finns stora ekonomiska vinster att göra om man tidigt satsar på unga med problem. Det har 
såväl forskning som individnämndens överskott visat. Nu vill socialchefen i Lilla Edet starta en 
social investeringsfond. Vi gör ett överskott i år. En del av pengarna vill vi avsätta till framtida 
investeringar, säger socialchefen Sven Bergelind. I årets bokslut kommer Socialförvaltningen få ett 
stort överskott. 

”Betraktar man det som en investering är det nästan inget som ger så snabb effekt. Hela samhäl-
let tjänar på det, även om det blir kommunerna som gör investeringarna, säger Sven Bergelind. Nu 
föreslår han att delar av överskottet ska avsättas till en särskild fond, en långsiktig satsning, obe-
roende av årsbudgetar. Annars är risken stor att medlen dras in vid dåliga tider. Han vill också att 
fonden ska ha en egen projektstyrning, vid sidan av socialförvaltning och utbildningsförvaltning.
- Jag tycker att vi ska göra väldigt specifika, individanpassade och mätbara insatser. Inriktade 
på en viss grupp unga, exempelvis dem med ADHD, så tidigt det går. Beslut i frågan kan tas vid 
årets slut, i samband med årsbokslutet.” 57 

Utmärkande för socialchefens uttalande är inte bara att man ser att sociala investeringar på lite sikt 
kan ge en god avkastning och bidra till god ekonomisk hushållning. Utan det extra intressanta är 
att man, precis som Norrköping, är så målinriktad kring hur dessa medel ska användas; metodiskt, 
fokuserat, utifrån evidensbaserade metoder och att uppföljning ska ske. Det förslag socialtjänsten 
la, ledde till följande beslut i kommunstyrelsen58:

§5; Inrättande av social fond
För att minska utanförskapet och på sikt minska samhällets kostnader föreslås att Lilla Edets 
kommun avsätter pengar i en fond som används för att göra ”sociala investeringar” i olika projekt 
riktade gentemot barn och unga. Genomförs satsningen på en fond bör också projekten följas upp 
och utvärderas. Under sammanträdet föreslår Ingemar Ottosson (S) att individnämnden avsätter 
3 miljoner kronor av 2010 års budgeterade kostnader för åtgärder riktade för barn och unga till en 
socialfond.

Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun avsätter pengar i en social fond som används för att göra ”sociala investe-
ringar” i olika projekt riktade gentemot barn och unga.

Därefter har man i Lilla Edet arbetat med några olika saker. Man söker verksamheter och insat-
ser som uppfyller rimliga krav på att fungera som sociala investeringsobjekt, det vill säga vara av 

57 För nformation se www.ttse.se.
58 Kommunstyrelsen i Lilla Edet, protokoll 2011-01-19, §5.
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långsiktig natur och baserade på helhetssyn och samverkan. Man utvecklar också kompetens för att 
socioekonomiskt göra sociala investeringskalkyler59 kring sådana objekt och därmed också utvär-
dera dem ur ett sådant perspektiv.

I samband med en utbildning för att lära sig göra socioekonomiska kalkyler gjorde Lilla Edets kom-
mun en social investeringskalkyl kring ett samverkansprojekt för 17 ungdomar i åldrarna 12 till 15 år. 
Samtliga hade någon form av skol- och/eller omvårdnadsproblem och riskerna för att hamna på en 
institution ansågs hög. Projektets kärna var ett integrerat arbetsteam med en investeringskostnad 
på 1 350 000 kronor per år. I Figur 5.2 visas de förväntade framtida intäkterna av projektet under en 
femårsperiod med antagandet om en relativt måttlig framgång. Intäktssidan är främst fokuserad på 
kommunala effekter och vi ser att på fem års sikt uppgår den förväntade nettovinsten till cirka 
9 miljoner kronor eller upp till sju gånger pengarna. Den förväntade nettovinsten i ett 25-årsper-
spektiv uppgick till strax under 20 miljoner kronor.

Figur 5.2

5.1.6	Reflektioner
Utifrån dessa kommunexempel och övriga kommuner där liknande diskussioner förs finns några 
reflektioner att göra. Den första är att allt fler lokala aktörer ser poängen, inte bara det ideologiskt 
och etiskt riktiga med att tidigt, långsiktigt och samordnat satsa på barn och unga, utan man ser 
också de ekonomiska vinsterna med ett sådant agerande. Man ser också att det behövs inves-
teringskapital för att uppnå detta. Ett kapital som ofta är nödvändigt för att lyckas, om än inte 
tillräckligt. Ytterligare framgångsfaktorer är också att förutsättningar för samordning av insatserna 
skapas, samt att evidensbaserade metoder, ersättnings- och uppföljningssystem utvecklas. De 
flesta kommuner inser också att för att kunna genomföra detta på ett bra och effektivt vis krävs: 
•	 Kompetensutveckling	av	beslutsfattare	kring	socioekonomiska	strategier.
•	 Utbildning	i	socioekonomiska	analysmetoder.	
•	 Manualer/metoder	för	hur	dessa	sociala	investeringsmedel	konkret	ska	användas	på	
 bästa vis.

59 En grupp ledande personer från skola och socialtjänst inklusive socialchefen och controllers genomgick vintern 2010/11 en sådan metodutbildning. 
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5.1.7 Sociala investeringsfonder en samverkansfråga
Sociala investeringsfonder väcker ytterligare några frågor. En första fråga handlar om huruvida 
detta endast är en kommunal fråga? Effekterna av utebliven prevention blir uppenbara för primär-
kommunerna, samtidigt som utanförskapets effekter i form av hälsoeffekter som i sin tur belastar 
sjukvården och därmed gör det till en landstings- eller regionfråga. Eller är det kanske snarare en 
samverkansfråga mellan kommun och landsting, oavsett om vi talar om barn med psykisk ohälsa, 
vuxna missbrukare med psykisk problematik eller långtidsarbetslösa som är storkonsumenter inom 
primärvård- och öppenvårdspsykiatrin? Det naturliga nästa steget i frågan är att landstingen och 
kommunerna gemensamt ser hur sociala investeringsfonder kan skapas eller hur man på annat sätt 
kan närma sig frågan.

På samma sätt kan man ställa sig frågan; hur ska mycket små eller fattiga kommuner tänka och agera 
utifrån ett socialt investeringsperspektiv? Behovet av sociala investeringar i just dessa kommuner är 
inte mindre utan snarare större än i andra. Det som saknas är resurser. En möjlighet till en gemensam 
organisation skulle här kunna vara i form av ett kommunalförbund som utgörande en del av lös-
ningen. 

5.2		 Vår	definition	av	begreppet	”sociala	investeringar”	

”För att kunna arbeta förebyggande och långsiktigt förslås att kommunstyrelsen avsätter medel 
i en investeringsfond för att TioHundranämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnderna ska kunna arbeta med tidiga insatser till barn och unga. Ambitionen är att 
sätta in resurser tidigare och kunna erbjuda insatser på hemmaplan. Kostnader för tidiga insat-
ser betalar sig långt senare och vi har idag inga incitament att agera tidigare utan varje ansvarig 
nämnds budgetram är så ansträngd att vi tvingas till akutinsatser som blir dyra för kommunen. För 
den enskilde och dennes anhöriga som bollas med olika myndigheter kostar det i både lidande och 
onödig ohälsa.” 60 

Ett av problemen med begreppet sociala investeringar är att det mesta man gör i samhället kring 
barn och unga på ett eller annat sätt skulle kunna definieras som sociala investeringar. Det gäller allt 
från mödrahälsovård och förskola till grundskola och gymnasium. Det finns med andra ord en risk att 
begreppet späds ut och kan komma att omfatta allt. I de kommuner som inlett ett arbete med att 
dels skapa sociala investeringsmedel, dels genomföra sociala investeringar tycks man i detta sam-
manhang ofta mena ungefär att:
•	 En	unik	och	tydligt	definierad	samt	offensiv satsning riktad mot en specifik målgrupp eller ett 
 specifikt problem.
•	 Insatsen	är	antingen	av	förebyggande/preventiv eller rehabiliterande natur.  
•	 Insatsen	innehåller	i	regel	inslag	av	långsiktighet, uthållighet och samverkan.
•	 Insatsen	innehåller	ofta	någon	form	av	metodutveckling	och/eller	är	tydligt	kunskaps-/evidens-
 baserad.
•	 Effekterna	av	insatsen	ska	gå	att	följa	upp	och	socioekonomiskt beräknas och/eller värderas. 
•	 Insatsen	bör	gå	att	avgränsa	och	effekterna	ska	kunna	mätas	och	räknas	av	mot	den	ursprungliga 
 investeringskostnaden.
•	 Det	finns	ett	uttalat	mål	att	en	klok	satsning	idag	ska	leda	till	minskade resursbehov i framtiden 
 och att detta ska gå att mäta.

60 Verksamhetsplan för TioHundranämnden 2011/2012. 
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Så här långt tycks det dussintal kommuner som fattat beslut om sociala investeringsfonder utgå 
från denna ungefärliga definition av begreppet. På sikt vore det önskvärt att begreppet får en mer 
renodlad definition. 

5.3  Risk, kapital, långsiktighet och omfördelning – fyra utmaningar
Att göra en social investering innebär helt enkelt att man skapar en beslutssituation där man ställer 
kostnaden för en åtgärd idag, prevention eller rehabilitering, mot de vinster som står att göra både 
idag och i framtiden om man lyckas med åtgärden, det vill säga förhindra eller reducera ett utanför-
skap. I detta ligger också att man gör en känslighetskalkyl där risken för olika grader av framgång 
och misslyckanden värderas. Kring detta finns fyra utmaningar: 
* Riskproblemet – Hur hanteras risk och misslyckanden? Tänk om man inte når upp till de mål man 
 satt för insatsen? 
* Kapitalproblemet – Hur skapas investeringsmedel för att komma över det vi tidigare har kallat 
 investeringspuckeln? Hur frigörs medel så att man både kan hantera tidigare perioders misslyck-
 anden och förebygga framtidens? 
* Långsiktighetsproblemet – Hur följa upp, bokföra och skapa goda ekonomiska incitament för 
 insatser som ger effekter långt in i framtiden?
* Omfördelningsproblemet – Hur hanteras att de som gör den ursprungliga investeringen får ingen 
 eller endast en liten del av vinsten? Och att de som får de stora vinsterna sällan bidrar till inves-
 teringen? 

Kring dessa fyra utmaningar finns det idag inte några konkreta lösningar, men vi kommer nedan att 
ge en vink om ett antal möjliga framkomstvägar.

5.4  En social investeringsfond; ett paradigm - och perspektivskifte?

”Endast den som går utanför kartlagt land, finner nya vägar” 61

Vid ett stort antal seminarier har vi fått ungefär följande fråga; 
”Måste det kallas just för en social investeringsfond? Kan vi inte bara kalla det projektpengar?” 

Frågan har ofta ställts med nyfiket intresse, ibland ifrågasättande och några fåtal gånger även 
aggressivt. Frågan är dock berättigad för ur ett strikt kommunalekonomiskt perspektiv bryter 
begreppet sociala investeringsfonder mot både synsätt och i viss mån våra föreställningar om vad 
regelverket säger. Låt oss därför utveckla varför vi tycker detta är en viktig fråga.

Låt oss börja med fondbegreppet, som mer formellt definieras som; ett kapital tillägnat ett specifikt 
ändamål 62. Fondbegreppet handlar alltså, enligt vårt sätt att se det, om öronmärkta medel som i 
någon mening är skyddade mot kortsiktiga, nyckfulla och tillfälliga förändringar. Själva begreppet 
”fond” ger i bästa fall någon form av ”mental immunitet” mot kortsiktighet. I vår tankevärld finns 
det också kring fondbegreppet en särskild beslutsordning för hur medel ur denna fond kan och får 
användas. Ett antal tydliga beslutskriterier råder och i bokföringstermer förvaltas dessa medel på 
ett sätt så att de är urskiljbara och separerade från andra tillgångar. Fondbegreppet leder också till 
att detta är en resurs som bevaras över flera perioder och därmed förväntas ha någon form av egen 
balansräkning.

61 Gammalt österländskt ordspråk.  
62 För information se http://sv.wikipedia.org.
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Investeringsbegreppet fokuserar på det långsiktiga perspektivet, ett sorts mentalt brott mot tänkan-
det och agerandet i en verklighet där ettårsbudgeten råder. Men implicit i investeringsbegreppet 
ligger också bilden av förväntad framtida avkastning. Den insats man gör idag ska leda till att man i 
framtiden får större intäkter eller lägre kostnader. Därmed har man också förespeglat både att inves-
teringen, i likhet med alla andra investeringar, kan skrivas av samt att effekterna ska gå att mäta. 

Att kalla det just en social investering lägger fokus på hur vi ser på socialt arbete. Om vi kan inves-
tera i byggnader, vägar eller annat fysiskt kapital, följer i logikens namn att satsningar på människor 
är en social investering i det som i ekonomisk teori kallas humankapital. 

Därmed är vi framme vid det som kanske är själva kärnan i att kalla detta för en social investerings-
fond. Det är ett sätt att skapa ett paradigmskifte63. Med begreppet vill vi skapa ett nytt perspektiv 
på hur man kan se på prevention, tidiga insatser och rehabilitering. Begreppet sociala investeringar 
tycks ha en hög grad av ”pedagogisk kletighet” – det fastnar. Har man en gång slutat att tänka på 
barn och unga som en kostnad och i stället se dem som en social investering, ger detta i sig ett 
nytt sätt att förhålla sig till frågor som berör detta området. Utifrån kognitiv teori skulle man kunna 
säga att begreppsbildningen är viktig och har en central betydelse för vårt sätt att tänka, känna 
och handla. Tittar vi på satsningar kring barn förefaller i princip alla som arbetar med detta inse 
detta förhållande. Alla utom de regelverk som styr offentlig bokföring och redovisning, där man 
envetet bokför alla insatser av detta slag som kortsiktig kostnad. För kommuner och landsting som 
fattat beslut om och vill införa sociala investeringsfonder har detta faktum skapat en del praktiska 
problem.

Framförallt två utmaningar gäller för de aktörer som har att hantera dessa frågor, till exempel SKL 
eller berörda statliga myndigheter, till exempel Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och Riksrevisio-
nen, samt departement som främst socialdepartement och finansdepartement. 

•	 Utmaning 1; Den första, och mindre, utmaningen är att på kort sikt bidra till praktiska lös-
 ningar på hur man inom dagens regelverk kan hantera frågan på bästa tänkbara vis. Ett sådant 
 arbete har nu inletts av SKL.
•	 Utmaning 2; Den andra och större utmaningen handlar om att genom påverkansarbete få en 
 förändring av regelverket till stånd, vilken gör det möjligt att på ett smidigare vis arbeta med 
 sociala investeringar. Det är ett sätt att göra det bättre för de människor som berörs och dess-
 utom förbättra resurshushållningen i den offentliga sektorn, det vill säga öka effektiviteten.

Denna senare utmaning är naturligtvis en fråga för riksdagen som lagstiftande församling som an-
tingen kan förhålla sig passiv i frågan eller agera aktivt för att förändra regelverket i form kommunal-
lag, redovisningslag, regleringsbrev, lagen om det kommunala balanskravet etcetera. Allt med syftet 
att underlätta en helhetssyn, tidiga insatser och långsiktighet i arbetet kring barn och unga. 

63 Paradigmskifte, motsvarande engelskans ”paradigm shift”, är ett begrepp och en teori som infördes av Thomas Kuhn som beteckning på ett byte av vetenskapliga tankemönster och  
 förebilder, det Kuhn kallar paradigm. Begreppet lanserades i boken De vetenskapliga revolutionernas struktur, 1962.
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5.5  Att lyckas i arbetet med ett perspektivskifte kring sociala investeringar

”Initiativet att använda 120 miljoner kronor till sociala investeringar och 80 miljoner kronor till 
investeringar mot ungdomsarbetslöshet kom från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Allian-
sen Umeå stöttade Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag om att avsätta 120 miljoner 
kronor till sociala investeringar” 64

Att skapa sociala investeringsmedel för det förebyggande arbetet innebär ett helt nytt sätt att tänka 
kring kommunal ekonomi. Detta är vad förändringsteoretikern Watzlawick65 skulle kalla förändring 
av andra graden, det vill säga att inte lösa ett problem med att göra som förr med i detta fall mer 
pengar och resurser, utan genom att göra ett tankemässigt språng. Det man i dag kallar att tänka 
utanför boxen. I ett sådant resonemang kan man säga att sociala investeringar inte bara är en 
metodik utan också ett uttryck för ett annat sätt att tänka. Vi anser att just analogin med miljön är 
fruktbar då ingen kommun idag kan förbise en miljöaspekt på i stort sett allt de gör. Det borde vara 
detsamma med förebyggande insatser. För att lyckas med denna typ av förändring krävs ett antal 
steg: 
1. Man måste se poängen med att tänka i sociala investeringsbanor kring barn och unga och se det 
 som både socialt meningsfullt och ekonomiskt klokt. Här krävs ett skifte vad gäller synsätt och 
 terminologi kring förebyggande arbete hos nyckelpersoner och hela organisationen. Ett skifte 
 från att se det som en kostnad till att se det som en möjlig långsiktig social investering, och som 
 rätt förvaltad kan ge god lönsamhet.
2. Det är nödvändigt att formulera och förankra en övergripande strategi där man placerar in en 
 social investeringsfond i ett större sammanhang. Syftet med en sådan fond måste vara större än 
 att bara satsa i ett antal enskilda preventionsprojekt. Ytterst handlar det om att förändra synen 
 på prevention och tidiga insatser. 
3. Det krävs att man har och avsätter medel som reserveras i den kommunala budgeten. Egentligen 
 borde redovisningens princip om god ekonomisk hushållning kunna vara uppfylld här. Men 
 tekniskt sett är detta kanske den svåraste punkten eftersom kommunalredovisningslagen inte 
 riktigt tolkas i linje med detta tänkande. Kommunerna har valt lite olika grepp för att hantera 
 problemet. En viktig poäng är ju att det skapas någon form av budgetmässig karantän för dessa 
 pengar så att de förvaltas väl även i ekonomiskt svåra tider. 
4. Krav på att hitta beslutskriterier för hur dessa medel ska användas så att de inte blir reservpengar 
 i största allmänhet eller pengar man tar till då det saknas medel. Kunskapsbaserade metoder bör 
 vara grunden för att använda dem.
5. Det måste finnas uppföljning kopplade till dessa medel så att man i efterhand kan spåra effek-
 terna av det man gjort för att dessa insatser inte ska drunkna i den allmänna budgetprocessen.

64 För information se www.umea.se och vidare till Umeå kommuns hemsida.
65 Se Watzlawick et.al. Change, Norton, 1974.



57

6. Sociala investeringar – att få det att fungera
66

 
Tes; sociala investeringsfonder går att genomföra idag inom ramen för det regelverk som finns och 
kan vara en förhållandevis enkel metod att höja effektiviteten i offentlig verksamhet genom att skapa 
resurser för tidiga, långsiktiga och samordnade insatser kring barn och unga.

Sociala investeringar och sociala investeringsfonder är ett relativt nytt fenomen på den svenska 
socialpolitiska arenan. Därför finns idag vare sig centrala spelregler eller modeller för hur man kan 
och bör agera. Däremot finns det en handfull kommuner som på egen hand har prövat sig fram och 
utvecklat modeller och metoder. Vi har i olika utbildningar, bland annat tillsammans med Idéer för 
livet, mött och fört dialoger med ett 40-tal kommuner kring denna fråga och har i detta kapitel 
sammanställt de erfarenheter som finns så här långt. Därmed görs naturligtvis inga anspråk på att 
det skulle vara en universell sanning eller en färdig lösning som presenteras utan mer en sorts väg-
visning längs en delvis upptrampad men framförallt ny stig.

6.1  En schematisk bild
I Figur 6.1 ges en översiktlig bild av hur den tänkta processen i stort kan ske. Den inleds med att 
man efter ett förankringsarbete politiskt, tar beslut om att skapa och finansiera en social investe-
ringsfond. Därefter formulerar man en övergripande strategi för vad man vill uppnå med det sociala 
investeringsarbetet. Detta följs av att man skapar en organisation och utser de aktörer som ska 
jobba med frågan både i ett berednings- och beslutsskede. Detta leder till att man fastställer vilka 
beslutskriterier som ska gälla för att medel ska beviljas ur den sociala investeringsfonden, vilka prio-
riteringsregler man ska ha och hur själva ansöknings- och beslutsprocessen ska se ut.

Man fastställer också hur beslutsunderlaget ska förses med en social investeringskalkyl och hur 
denna ska upprättas67. Detta leder till beslut om medel, som därefter ska bokföras, redovisas och så 
småningom avskrivas på det sätt man beslutat om.

Figur 6.1

66 Detta kapitel baseras främst på vardagskunskap från det 40-tal kommuner vi mött i olika utbildningar och i all synnerhet erfarenheter från Nynäshamn, Norrköping, Malmö och de så   
 kallade SOLTAKHs-kommunerna.
67 Tillsammans med Idéer för Livet har vi utbildat ett fyrtiotal kommuner och landsting i denna typ av kalkyler. Förenklade kalkylmodeller finns på Idéer för Livets hemsida www.utanfor  
 skapetspris.se.
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Då beslut är taget och ett genomförande inletts är nästa steg att man följer upp vad som hänt och 
utvärderar mekanismerna kring detta. Detta i sin tur samlas upp på ett systematiskt vis för att vara 
en källa till lärande och utveckling, och för att påverka strategin inför kommande investeringsbeslut.

6.2  Beslut och förankring för att skapa en social investeringsfond
Ett beslut om att skapa en social investeringsfond handlar om att skapa insikt om möjligheterna, 
förankra denna hos ett antal nyckelpersoner samt hitta finansiering. 

6.2.1 Finansiering
Bland de kommuner som inlett arbetet med sociala investeringar har man valt några olika modeller:
•	 I	Norrköping	och	Umeå	används	den	vanligaste	modellen	som	innebär	att	finansieringen	utgörs	
 av överskott från tidigare år. 
•	 I	Trelleborg	har	man	valt	en	modell	som	innebär	att	man	sålt	av	andra	tillgångar,	till	exempel	
 konventionellt aktiekapital. En mer okonventionell modell som tillämpats är att gå vägen via 
 kommunala bolag såsom man valt att göra i Södertälje och fyra av Telgekoncernens dotterbolag 
 av vilka några är samägda med privata företag som Manpower och PEAB.
•	 I	ett	antal	mindre	kommuner	pågår	idag	diskussioner	om	samfinansiering	genom	att	de	över-
 väger att gå samman för att skapa tillräckligt stort investeringskapital.
•	 Samordningsförbund	i	rollen	som	en	plattform	är	också	ett	ämne	för	diskussion	på	många	håll.	
 Inte minst mot bakgrund av att dessa förbund redan idag har ett sorts socialt investeringsupp-
 drag, och inte som kommuner och landsting är styrda av samma strikta balanskrav.

6.2.2 Beslutsprocessen och förankring
Förankringsfrågan handlar främst om två saker. Den ena frågan är vad som ska förankras? Det vill 
säga; vilket budskap som jag vill sälja. Den andra frågan är till vem ska budskapet säljas och hur 
detta ska gå till? Då det gäller den första frågan säger erfarenheten att det handlar om att sälja in ett 
antal centrala budskap:
•	 Prevention	och	tidiga	insatser	är	mänskligt	och	ekonomiskt	en	mycket	bra	affär.
•	 Det	finns	några	mekanismer	som	försvårar	ett	klokt	agerande	och	en	god	ekonomisk	hus-
 hållning. Något som vi tidigare kallat strategisk och operativ effektivitet bland annat stuprörs-
 tänkande och kortsiktighet.
•	 Det	går	att	konkret	visa	på	de	vinster	prevention	och	framgångsrik	rehabilitering	kan	skapa	och	
 därmed bidra till att god ekonomisk resurshushållning uppnås. 
•	 För	att	plocka	hem	dessa	vinster	måste	man	skapa	ett	socialt	investeringskapital.
•	 Detta	går	att	göra	om	än	med	viss	möda	inom	ramen	för	dagens	lagstiftning.

Till vem ska då detta budskap säljas? Vid sidan av medarbetarna och deras fackliga organisationer 
har vi identifierat följande grupper som särskilt viktiga: 
•	 Den	egna	politiska	majoriteten,	i	all	synnerhet	kommun-	och	landstingsstyrelse	och	deras	
 respektive ordförande.
•	 Oppositionen,	för	att	undvika	en	partipolitisk	strid	och	hot	mot	genomförande	vid	ett	majo-
 ritetsskifte i kommunen.
•	 Ledande	chefer,	som	förvaltningschefer	vid	de	förvaltningar	som	har	att	genomföra	processen.
•	 Ekonomerna,	i	all	synnerhet	ekonomidirektörer	och	budgetchefer	samt	controllers	för	att	få	dem	
 att se att det inte bara är genomförbart utan också leder till en mer effektiv resurshushållning.
•	 Lokalmedia	för	att	skapa	opinion	och	få	draghjälp	i	processen.
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6.3  Strategin 
En bra strategi för förändring måste å ena sidan vara tydlig med vad man vill uppnå och vilka 
prioriteringar som ska gälla. Å andra sidan måste den vara förankrad hos dem som kan påverka och 
genomföra strategin.

6.3.1 Strategisk framgång
Det är heller inte självklart vad det strategiska målet med sociala investeringar är eller bör vara. En 
diskussion som vi också för i kapitel 3 i denna rapport, och framförallt i avsnitt 3.9 om effektivitets-
begreppet. Utgångpunkten för att förstå detta är att sociala investeringar utgör början på en lös-
ning av det effektivitetsproblem som vi har kring prevention och rehabilitering. Problemet handlar 
om att organisationsstruktur, ersättnings-, styr- och uppföljningssystem leder till att de resurser vi 
har inte används effektivt68. Det innebär med andra ord att vi har ett strategiskt effektivitetsproblem. 
Vi har även ett operativt effektivitetsproblem som handlar om att vi inte använder kunskapsbaserade 
metoder som är kostnadseffektiva, liksom att resultatet av dessa metoder alltför sällan följs upp och 
utvärderas. Det betyder att det strategiska syftet för sociala investeringar måste ha ett bredare och 
vidare syfte än att lösa ett konkret och påtagligt preventionsproblem. Även i kommuner där man 
satsar stora resurser på sociala investeringar utgör dessa en mycket liten del av den totala resurs-
massan som en kommun har att förfoga över. Om man i en normalstor kommun som till exempel 
Nacka kommun skulle förflytta 60 miljoner kronor årligen - till en social investeringsfond skulle 
detta trots allt inte motsvara mer än 5 procent av de totala resurserna inom socialtjänsten eller 1,5 
procent av kommunens årliga utgifter totalt.

Sålunda måste man, med inspiration av Figur 6.2, fundera över vilka strategiska mål som sociala 
investeringsfonder kan bidra till att uppnå, genom en sorts smittoeffekt eller hävstångseffekt. Vi har 
tidigare talat om detta som början till ett perspektiv- eller paradigmskifte. Det strategiska målet 
med sociala investeringsfonder borde alltså rimligen vara att påverka hela den kommunala organisa-
tionen i stort kring styrning, resursanvändning, uppföljning och utvärdering.

Figur 6.2

68 Denna fråga diskuterar vi utförligt i Nilsson, Helhetssyn & långsiktighet – strategier baserade på socioekonomiskt tänkande, SEE & Idéer för Livet/Skandia, 2011.
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Vi tänker oss tre nivåer av effekter som en följd av sociala investeringsfonder, vilka illustreras i Figur 
6.3. Den första nivån handlar primärt om att det projekt man investerar i ska lyckas. Framgång av 
första graden. På denna nivå handlar det om att lyckas i det konkreta preventionsarbetet som man 
fått sociala investeringsmedel till och att i ekonomiska effekter kunna påvisa denna framgång. 

Något som i sin tur kan ge draghjälp på den andra nivån, som vanligen ger uttryck för en strävan 
efter att uppnå konkreta smittoeffekter. Syftet kan alltså vara att få återverkningar i den kommunala 
organisationen genom att metoder, uppföljnings- och utvärderingsmodeller utvecklas och genom 
att man generellt ser hur man kan få en högre resurseffektivitet (både strategiskt och operativt) 
genom att använda sig av sociala investeringar. 

Figur 6.3

På den tredje nivån handlar det om att låta denna smittoeffekt väcka frågor om den kommunala orga-
nisationen, ersättnings-, styr- och uppföljningssystem. Tanken är att de sociala investeringar ska bidra 
till att väcka frågor som; har vi rätt organisation? Har vi rätt styrsystem? Har vi rätt ersättningssys-
tem om vi vill använda våra resurser så effektivt som möjligt69? Detta är det yttersta strategiska syftet 
med sociala investeringsfonder. Man kan se de sociala investeringsfonderna som en sorts pedago-
gisk murbräcka med vars hjälp man ställer grundläggande effektivitetsfrågor kring organisation och 
styrning av vår offentliga verksamhet.

6.3.2 Exempel på mål och prioriteringar
När arbetet med sociala investeringar sätts i gång bör syfte och mål för det man i ett första skede 
vill uppnå konkretiseras. Det vi tidigare kallar framgång av första graden. De frågor som då bör få 
svar i ett måldokument är:
•	 Vilka	specifika	ekonomiska	mål	vill	man	uppnå	på	kort	eller	lång	sikt,	för	kommunen	eller	ur	ett	
 samhällsperspektiv?
•	 Vilka	mål	vill	man	uppnå	för	en	specifik	målgrupp?
•	 Vilka	specifika	målgrupper	eller	riskgrupper	vill	man	fokusera	på?
•	 Hur	ska	det	sociala	investeringskapitalet	prioriteras	mellan	olika	målgrupper,	riskgrupper,	
 insatser etcetera?
•	 Hur	kommer	samverkansperspektivet	in	i	bilden?
•	 Hur	ska	uppföljning,	utvärdering,	lärande	och	implementering	hanteras?

69 Se Nilsson, Helhetssyn & långsiktighet – strategier baserade på socioekonomiskt tänkande, SEE & Idéer för Livet/Skandia, 2011.

Första graden - direkta effekter
Projektet har lyckats

Andra graden - indirekta effekter
Genomslag i linjeorganisationen

Utnyttjat metoden

Tredje graden
Systemeffekter

Förändra organisationerna

Tre nivåer av framgång kring sociala investeringar



61

Så här uttrycker sig till exempel Norrköpings kommun i sitt dokument kring sociala investerings-
fonder:
”Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom ett förebyggande arbete för grupper 
av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att exempelvis undvika 
kostnader för genomgripande insatser i skolan och stora kostnader för placering av barn och 
ungdomar. På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för långvarig arbetslöshet. Arbets-
löshet kan resultera i utsatthet samt negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjlighet 
att delta i samhället. De förebyggande insatserna ska genomföras med ett nämndövergripande 
perspektiv och effekten ska vara att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga 
vinster görs.” 70 

6.4  Organisation och ledarskap för att hantera den sociala investeringsfonden
Sociala investeringar är en fråga som spänner över många olika aktörer. Mellan myndigheter som 
kommun och landsting, och inom kommunens förvaltningar som socialtjänst, kultur/fritid och skola. 
För att man ska uppnå syftena med gränsöverskridande, långsiktighet och samverkan bör man alltså 
ha en organisation för att arbeta med frågan, som bör omfatta dessa olika perspektiv. I sluttampen 
bör ju rimligtvis kloka sociala investeringar leda till budgeteffekter för berörda aktörer. Det är ju så 
att säga en av de ekonomiska poängerna varför de som har ekonomiskt ansvar och mandat för dessa 
verksamheter aktivt bör medverka. 

Ur ett politiskt perspektiv är detta i högsta grad en fråga för kommun- och landstingsstyrelse. 
Sociala investeringar handlar i ett strategiskt perspektiv dels om resursfördelningen i stort i en 
kommun, dels om hur styr- och uppföljningssystem i stort ser ut. Därför kan det vara lämpligt 
att kommunstyrelsen (motsvarande i andra organisationer) är det beslutsfattande organet i frågan. 
Därmed har man också sagt att kontot för den sociala investeringsfonden förvaltas av kommunsty-
relsen.

Samtidigt måste det också finnas en beredningsorganisation. En lämplig modell kan vara att, som 
i Norrköping, låta de berörda förvaltningscheferna ingå i den grupp som ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. Då får man också med en viss automatik en förankring i organisationen kring de 
beslut som tas. 

Risk för revirstrider finns eftersom sociala investeringar ofta handlar om vem som ska stå för den 
kortsiktiga investeringskostnaden och vem som ska kamma in vinsterna på sikt. Dessutom är det 
i högsta grad en ekonomisk fråga – dels för hur resurserna ska fördelas, dels för vilka ekonomiska 
spelregler man behöver för att hantera den sociala investeringsfonden. En poäng kan därför vara att 
låta kommunens ekonomidirektör vara den som leder arbetet i beredningsgruppen. På så sätt får man 
också med hela gruppen av ekonomer i arbetet.

Förmodligen bör arbetet i denna chefsgrupp förberedas i någon form av en beredande handläggar-
grupp, bestående av både verksamhetskunniga och ekonomer från berörda förvaltningar som tar 
fram ett skriftligt beslutsunderlag och förslag. 

70 PM kring sociala investeringar, Norrköpings Kommun.
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6.5  Beslutsprocess och kriterier
6.5.1 Kriterier för att ansöka om sociala investeringsmedel
För att kunna hantera ett förslag om en social investering måste det finnas en tydlig och genomtänkt 
process. Den första frågan att ta ställning till är; vem kan väcka förslag? Två linjer urskiljer sig när 
man tittar närmare på de kommuner som kommit igång med arbetet och goda argument kan sägas 
finnas för båda: 
•	 Den	smala	linjen;	frågan	måste	alltid	väckas	i	en	av	kommunens	förvaltningar.
•	 Den	breda	linjen;	frågan	kan	väckas	av	förvaltningar,	enskilda	medarbetare,	enskilda	politiker	
 eller frivilligorganisationer. 

Avgörande därefter är hur hanteringen ser ut i nästa steg. En modell är att frågan i nästa fas över-
lämnas till den tjänstemannagrupp som ska bereda ärendet till chefsgruppen. Tjänstemannagrup-
pen, som bör vara förvaltningsöverskridande och partssammansatt, tar fram ett mer formellt förslag 
inklusive en social investeringskalkyl. För att överhuvudtaget bli till föremål för en sådan beredning 
gäller att man bör uppfylla vissa grundläggande krav som naturligtvis måste harmoniera med den 
övergripande strategin för sociala investeringar. Exempel på grundläggande kriterier som kvalifice-
rar en ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden kan vara:
•	 Det	finns	ett	samverkansperspektiv	med	minst	två	förvaltningar	som	ingår	och	är	berörda	av	
 frågan.
•	 Satsningen	har	en	utpräglad	långsiktighet.
•	 Det	finns	ett	väldefinierat	problem	och/eller	målgrupp/riskgrupp	för	insatsen.
•	 Det	finns	kvantifierade	målsättningar,	både	vad	gäller	vad	som	ska	uppnås	och	när	det	för-
 väntas ske. 
•	 Det	bör	finnas	en	social	investeringskalkyl	med	risk-	och	känslighetsanalys	kring	vad	som	
 händer om man inte når den uppsatta målsättningen. I en sådan analys bör också omfördel-
 ningseffekter mellan olika aktörer redovisas. 
•	 Insatsen	bör	baseras	på	evidensbaserade	metoder	och/eller	forskning	eller	på	annat	sätt	vara	
 baserad på erfarenhet och kunskap.
•	 I	beskrivningen	av	insatsen	bör	man	utveckla	och	förklara	hur	projektet	ska	bidra	till	att	
 skapa lärande. 
•	 Projektet	bör	vara	i	harmoni	med	den	övergripande	strategin	för	sociala	investeringar	och	de	
 strategiska mål och prioriteringar som där anges. 

6.5.2 En enkel mall för att ansöka om sociala investeringsmedel
En fördel kan vara att man i beredningen av ärendet hittar en form där en ansökan om investerings-
medel följer en viss given mall. I några kommuner har man upprättat någon form av mall för ansökan 
där bland annat följande ska anges: 
•	 Ett	namn	på	investeringen.
•	 En	beskrivning	av	investeringens	mål,	syfte	och	innehåll.
•	 En	beskrivning	av	metod	för	investeringen	och	referenser	till	forskning	eller	evidensbaserad	
 praktik. 
•	 De	verksamheter	i	kommunen	som	är	delaktiga	i	investeringen.
•	 Namnge	den	som	är	ledningsmässigt	ansvarig	för	investeringens	genomförande.
•	 Målgruppen	för	investeringen.
•	 Tidsperioden	för	investeringen.
•	 Kostnad	för	investeringen	fördelat	per	år	under	tidsperioden.
•	 De	förväntade	effekterna	av	investeringen	för	målgruppen.
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•	 När	de	olika	effekterna	förväntas	att	inträffa.
•	 När	och	hur	effekterna	ska	mätas.	
•	 På	det	sätt	och	med	hur	mycket	investeringen	beräknas	bidra	till	att	kommunens	totala	
 kostnader under en viss period minskar.
•	 De	verksamheter	som	berörs	av	kostnadsminskningar	på	grund	av	investeringen	och	när	i	tiden	
 det kan förväntas ske.
•	 En	plan	för	uppföljning,	utvärdering	och	lärande.

Då handläggargruppen berett ärendet föredras det för chefsgruppen, vars uppgift är att prioritera 
mellan olika förslag till sociala investeringar. En förutsättning för att förslaget ska gå vidare till ett 
politiskt beslut är att de förvaltningschefer som berörs av frågan, och som på sikt kommer att påver-
kas i form av förändrade ekonomiska förutsättningar för den berörda verksamheten, gemensamt står 
bakom beslutet. När man kommit så långt är ärendet klart för beslutsfattande i kommunstyrelsen.

6.6  Socioekonomisk investeringskalkyl 
En erfarenhet från olika socioekonomiska utbildningar som vi har genomfört är att sociala investe-
ringar bör beredas genom att någon form av socioekonomisk investeringskalkyl upprättas som en del 
av beslutsunderlaget. Något som kan ske på många olika sätt. På uppdrag av Idéer för livet har vi 
tagit fram en modell med vars hjälp man på egen hand kan upprätta socioekonomiska investerings-
kalkyler. I stora drag handlar det om att skapa ett referensalternativ genom att ta fram projektkost-
naden för investeringen och ställer det förväntade utfallet av investeringen mot förväntat utfall om 
man inget extra gör.  

En utmaning i sammanhanget är att det finns mycket få insatser inom socialt arbete som är så 
evidensbaserade att man i kvantitativa termer kan ange förväntat resultat. Samtidigt finns det 
utmaningar även när man bygger spår för höghastighetståg eller en tunnel genom Hallandsåsen då 
oförutsedda händelser kan tillstöta. Det är med andra ord många gånger svårt att med exakthet 
fastställa ett framtida resultat och man får därför ofta basera kalkylen på en rimlig planeringshypotes 
eller målen för projektet71.

För att undvika glädjekalkyler kan man använda sig av olika tekniker för riskvärdering och känslig-
hetsanalys. En sådan socioekonomisk investeringskalkyl bör svara på:
•	 Socioekonomiska	effekter	för	kommun,	landsting	och	samhälle	i	stort.
•	 Effekternas	fördelning	över	tid	och	mellan	olika	aktörer.
•	 Man	bör	specificera	effekter	på	ett	och	fyra	år	(mandatperioden)	samt	i	minst	ett	längre	
 perspektiv. Ibland finns det en poäng med att upprätta en kalkyl över de kostnader som ett 
 utanförskap medför under en så lång period som till exempel fram till pensionsåldern.

Vid sidan av effekterna av måluppfyllelse bör man även i känslighetsanalysen av resultaten 
jämföra några olika mått på framgång, till exempel: 
•	 Vad	som	händer	om	endast	halva	målsättningen	uppnås?
•	 Vad	som	händer	om	det	går	riktigt	illa?
•	 Vad	blir	effekterna	av	att	vi	bara	”klarar”	en	enda	deltagare?
•	 Hur	duktiga	måste	vi	vara	för	att	gå	plus	minus	noll	under	till	exempel	en	mandatperiod	eller	på	
 tio år?

71 Beskrivning av modellen finns i den socioekonomiska modellmanual vi tagit fram på uppdrag av Idéer för livet. Mer information finns på www.ideerforlivet.se.
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Poängen med kalkylerna är att kvantifiera det som vanligtvis brukar vara en gissning, magkänsla eller 
intuition i beslutsfattandet. En viktig del i den lärandeprocess som det hela bör syfta till, är vikten av 
att redan i ett tidigt skede ha beredskap för att kunna göra efterkalkyler för att utvärdera resultatet 
av projektet.

6.7  Bokföring och redovisning
I formell mening är det idag inte möjligt att bokföra de sociala investeringarna på samma sätt som 
man gör med fysiska investeringar. Även om man kan ana att de formuleringar som idag finns i kom-
munalredovisningslagen kring immateriella tillgångar skulle kunna gå att modifiera så att de även på 
sikt skulle kunna rymma sociala investeringar. Därför får man till dess att lagstiftningen hunnit ikapp 
frågan, hantera det hela på ett lite annorlunda vis. I Norrköpings kommun har man hittat en enkel 
och praktisk lösning som bygger på följande tankar: 

”Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt 
ger minskade kommunala kostnader. För varje beslut om investering måste tidsperioden definieras 
som kostnadsminskningen ska beräknas på. Genom att göra årliga avskrivningar/utgiftsminsk-
ningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, byg-
ger man upp ett kapital som kan användas för ny investering.

Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för 
investeringar, får uppbyggnaden av nödvändigt investeringskapital i stället lösas genom öron-
märkningar av driftsresultatet.” 72 

Idén är i grund och botten ganska enkel. Om man bestämmer sig för att investera i ett projekt för 
barn med hög risk för att placeras på institution med betydande kostnader som följd, så kommer 
detta på sikt att leda till att socialtjänsten för verksamheten, och i den takt som avskrivningsplanen 
anger, får minskade resurser för denna verksamhet. På så sätt återförs kapitalet för denna reduk-
tion till den sociala investeringsfonden som i sin tur får nya medel i takt med att man räknar hem 
vinsterna av de olika sociala investeringarna. 

Även i Malmö stad har man med koppling till kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Malmö-
kommissionen, fattat ett beslut om att avsätta 50 miljoner kronor till en social investeringsfond. I 
detta arbete är man noga med att poängtera att dessa begrepp inte ska blandas samma med be-
greppsbildningen i den kommunala redovisningslagen73. Men man pekar också på hur man ska han-
tera frågan med avseende på balanskravet i den kommunala ekonomin och refererar till att undantag 
från detta får göras om det finns synnerliga skäl74 och har formulerat följande: 
”I förarbetena till lagstiftningen om balanskravet finns exempel på vad som kan beaktas som 
synnerliga skäl. Ett av dessa exempel är om en kommun över en period byggt upp ett avsevärt 
eget kapital med avsikt att möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar, så kallad 
’öronmärkning’ av eget kapital.

Då kommunfullmäktige fastställer årsbokslutet kan man besluta om öronmärkning av viss del av 
ett positivt resultat att användas för en social investeringsfond. När beslut sedan fattas om insat-
ser kan de kostnader detta medför, med hänvisning till ’öronmärkningen’ undantas i den balans-
kravsutredning som görs varje räkenskapsår.” 75  

72 PM kring sociala investeringar, Norrköpings Kommun.
73 1997:614.
74 Kommunallagen, 1991:900, 8 kap, 4§.
75 Tjänsteutlåtande Malmö stad, 2012-02-20, KS-KOM-2012-00191.
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Parallellt med arbetet med denna rapport pågår ett arbete vid SKL kring hur man bör hantera 
sociala investeringar. För att vi här inte ska riskera att formulera oss på ett sätt som kan upplevas 
stå i konflikt med arbetet på SKL väljer vi att lämna detta avsnitt ganska öppet och förväntar oss 
att svar kring denna fråga kommer att ges under 2012. Det man under mellantiden kan konstatera 
är att den modell för bokföring man skapat i Norrköping fungerar och står inte i strid med något av 
dagens regelverk. 

6.8  Uppföljning och utvärdering 
I det sociala arbete som bedrivs i Sverige finns ingen utpräglad tradition av att följa upp och utvär-
dera det arbete som görs. Utan det är något som sker förhållandevis sällan. En av poängerna med 
sociala investeringar är dock att faktiskt ta reda på vad som händer både mänskligt och ekonomiskt 
till följd av de investeringar som görs. 

Förutom ett kontinuerligt uppföljningsarbete med att beskriva vad som händer mänskligt och eko-
nomiskt, är det minst lika viktigt att utvärdera arbetet med att på ett djupare plan besvara frågan; 
varför hände det? Vad var den verksamma faktorn i insatsen? Hur såg den mekanism ut som ledde 
till de ekonomiska förändringarna? Som svar finner vi kanske: 
•	 Att	det	var	en	synsättsförändring till följd av ett nytt sätt att se på begreppet effektivitet.
•	 Att	det	var	en	metodförändring som ledde till en smartare resurshushållning.
•	 Att	det	var	en	förändring	till	följd	av	förbättrade	samverkansrelationer. 
•	 Att	det	var	det	en	förändring	till	följd	av	andra	rutiner	för	uppföljning	och	utvärdering.

Viktigt är också att de sociala investeringskalkyler som bör ligga till grund för att fatta beslut om 
den sociala investeringen, även bör användas i utvärderingsarbetet i form av efterkalkyler eller 
resultatkalkyler. Dels för att se om man uppnådde angivna mål, dels för att förbättra den framtida 
förmågan att göra liknande investeringskalkyler.

Därtill bör det finnas en konkret tidsplan för vad, när och hur något ska följas upp tillsammans med 
en plan för hur återkopplingen till finansiärerna ska ske. 

6.9  Lärande och utveckling
Utvärderingar kan i princip ha två olika syften – ett kontrollsyfte och ett mer pedagogiskt lärande-
syfte. Ur ett utvecklingsperspektiv lutar vi åt det senare då det är mer användbart. Det finns många 
olika sätt att hantera lärandefrågan. Vi har lärt oss att en bra och enkel lärandeprocess bygger på att 
man besvarar följande fem frågor: 
•	 Vad	ville	vi	–	vad	var	vårt	mål?
•	 Vad	blev	det	–	vilket	resultat	uppnådde	vi?
•	 Hur	ser	skillnaden	ut	mellan	det	vi	ville	och	resultatet?
•	 Vad	beror	denna	(eventuella)	skillnad	på	och	vilka	lärdomar	kan	vi	dra?	Med	stöd	av	denna	
 information; vilka beslut bör vi därför nu ta?
 
Vår erfarenhet visar att processerna kring sociala investeringar bör genomlöpa någon form av läran-
deprocess av liknande slag. Ett lärande som kan ske på två helt olika nivåer. Det operativa lärandet 
handlar om de metoderfarenheter för den aktuella målgruppen som gjorts. Vad fungerar och vad 
fungerar inte? Vad är effektivt och vad är mindre effektivt? Det strategiska lärandet handlar om vilka 
upptäckter man gör i detta arbete kring effekter av organisationsstruktur, styr-, uppföljnings- och 
ersättningssystem – allt kopplat till de frågor vi väcker i rapportens inledning. Först då vi systema-
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tiskt arbetar med både operativt och strategiskt lärande i arbetet med sociala investeringar kommer 
det att ge full effekt.

6.10 Kom ihåg 
Avslutningsvis vill vi, vilket vi framförallt diskuterar i kapitel 3, påminna om att sociala investerings-
fonder inte utgör ett mål i sig. Det är ett medel på vägen för att skapa bättre förutsättningar för 
att agera långsiktigt, uthålligt, tidigt och i samverkan kring barn och unga. Det är ett bidrag till ett 
sorts perspektivskifte kring prevention och tidiga insatser – en synvända. Det är också en metod att 
öka både den strategiska och operativa effektiviteten i organisationen. Men det måste på en strate-
gisk nivå följas av först diskussioner och analys och därefter beslut som har att göra med organisa-
tion, styr-, och uppföljningssystem samt ersättningssystem. Något som vi ovan kallar strategiskt 
lärande.
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7. Sociala investeringar – kundvalsperspektivet
Tes; sociala investeringar kan ske på många olika sätt även om man inte förfogar över en social investe-
ringsfond. En sådan modell kan vara inom ramen för en kundvalsmodell.

När sociala investeringar idag diskuteras i landets kommuner, ligger fokus ofta på hur man ska 
kunna bygga upp någon form av social investeringsfond på det sätt vi diskuterar i tidigare kapi-
tel. Det finns dock kommuner som arbetar med styrmodeller av lite annorlunda slag. Framförallt 
finns det kommuner (och landsting) som i hög grad tillämpar olika former av kundvalsmodeller. 
Modeller där brukaren ofta efter behovsbedömning av något slag – som en traditionell kund på 
konventionell marknad – fritt bland en utvald grupp utförare får välja de tjänster de har rätt till. 
Skolpeng, vårdval och hemtjänstcheck är exempel på sådana kundvalsmodeller.

Hur kan då ett socialt investeringstänkande omsättas till en sådan verklighet? Ett exempel är 
socialtjänsten i Nacka kommun som har tagit flera steg i denna riktning. Som grund ligger det 
beslut som togs inför budgetprocessen 2012 då man formulerade sig på följande vis:
”Socialtjänsten ska verka för effektivare användning av offentliga resurser. Socialtjänsten ska 
arbeta långsiktigt med förebyggande arbete (aktivera Social investeringsfond).” 76 

Inom socialtjänsten har detta lett till ett arbete med budget och organisation samt med metoder 
för att omsätta det hela till en styrmodell där kundvalsinslaget är betydande.

7.1  Att stämma i bäcken – ett steg mot ökad effektivitet och valfrihet
Nacka kommun har under en lång sekvens av år genomgått en utveckling mot en alltmer kundan-
passad verksamhet. Det första steget i denna riktning var att konkurrensutsätta verksamheter och 
skapa utrymme för privata aktörer att erbjuda medborgarna tjänster, samt att dela upp den egna 
verksamheten i en beställardel respektive en utförardel. Kundperspektivet togs främst tillvara ge-
nom att beställarfunktionen agerade som kundens ställföreträdare eller representant.

Kommunens andra steg var att introducera valfrihet för kunderna i form av ett mer direkt kundval 
inom ett antal olika områden, allt från hemtjänst till personlig assistens. Valfriheten för kunden 
betonades samtidigt som valfriheten var begränsad eftersom den förutsatte ett myndighetsbeslut 
för att kunden skulle kunna göra detta val. Ett myndighetsbeslut som tilldelade kunden en viss 
köpkraft. Resultatet blev att det var myndighetsbeslutet som utgjorde grunden för de val kunden 
faktiskt hade möjlighet att genomföra.

Nacka kommun tar nu steget för att med ett socialt investeringstänkande utveckla ett kundbegrepp 
baserat på valfrihet utan närvaro av myndighetsbeslut. Syftet är att skapa större valfrihet och fler 
kundval för förebyggande insatser. Det innebär en förflyttning från myndighetssfären till service-
sfären och att allt fler av de tjänster som erbjuds medborgaren görs på frivillig grund och utan att ett 
myndighetsbeslut utgör grunden för en insats.

Detta leder med automatik till att en allt större del av verksamheten kan erbjudas som preventiva 
insatser i ett tidigt skede, och därmed ofta innan problemen hunnit växa till sig. Med andra ord sker 
det en förskjutning mot ett proaktivt långsiktigt socialt investeringstänkande. Ur den enskildes per-
spektiv innebär det att stödet blir möjligt att erhålla tidigt – man stämmer i bäcken i stället för i ån. 

76 Nacka kommun, mål och budget, 2012.
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Ur kommunens perspektiv innebär detta en förskjutning av resursanvändningen från sena reaktiva 
insatser till tidiga preventiva insatser. Inledningsvis diskuterar vi denna tanke ur ett effektivitetsper-
spektiv. Den kundvalsmodell som baseras på myndighetsbeslut innebär med viss nödvändighet att 
de som kan utnyttja denna valfrihet gör det utifrån de rättigheter och skyldigheter som stipuleras i 
till exempel socialtjänstlagen. För att kvalificera sig för dessa tjänster krävs det per definition att 
den berörda individen har en relativt komplicerad behovs- och problembild. Inte sällan är individen 
redan marginaliserad i samhället eller på god väg att bli. Insatserna definieras och avgränsas också 
primärt utifrån den struktur och det regelverk som råder, inte utifrån de behov man har. 

Därmed tenderar också insatserna att bli tydliga och väl avgränsade utifrån den behovsbild som 
ska tillgodoses och de ofta definierade insatser som finns enligt lagstiftningen. Insatserna blir ofta 
reaktiva, det vill säga de sker efter det att något har inträffat och de kommer tämligen sent. Detta 
innebär att kundval 2.0 (insats efter myndighetsbeslut) tenderar att få en rehabiliterande grund-
karaktär (Figur 7.1). All erfarenhet pekar på att resan uppför en rehabiliteringstrappa är både lång, 
omständlig, svår och dyrbar.

Marginalisering och utanförskap är dyrt och kostar såväl stort mänskligt lidande som mycket 
pengar. Studier77 visar att en ung långtidsarbetslös människa kan bära med sig en prislapp på flera 
miljoner kronor och sex månaders LVU för en ungdom på glid kan ligga i miljonklassen.

Figur 7.1

Kundval 2.0 bygger i stor utsträckning på att så konstruktivt som möjligt besvara frågan; hur ska vi 
så effektivt som möjligt få tillbaka människor till ett normalt liv med arbete, psykisk hälsa, frånvaro 
av missbruk och förmåga att försörja sig själv? Kunskapsbaserad socialtjänst blir ur detta perspektiv 
i hög grad en fråga om att använda effektiva rehabiliteringsmodeller. Effektivitetsfrågan handlar om 
hur detta kan ske så kostnadseffektivt som möjligt. Vi talar om ett operativt effektivitetsperspektiv.

Kundval 3.0 bygger på en helt annan fråga; hur ska vi förhindra att människor marginaliseras, ex-
kluderas och hamnar i utanförskap? Forskningen har visat att då människor hamnar i någon form av 
utanförskap blir detta nästan alltid början på en resa i nedförsbacke med ett antal olika etappmål. Vi 
skulle kunna tala om utanförskapets nedbrytningsprocess (Figur 7.2).

77 Se rapportens sista sida för referenser.

Rehabtrappan
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Figur 7.2

Kundval 3.0 handlar om att agera i tid, allra helst innan resan mot utanförskap inleds eller i alla fall 
så tidigt som möjligt i processen. Effektivitetsfrågan har sin utgångspunkt i ett socialt investerings-
tänkande; vilka tidiga insatser är lämpliga för att så kostnadseffektivt som möjligt förhindra framtida 
utanförskap? Kundval 3.0 kan sägas vara en av flera olika vägar för att höja den strategiska effektivi-
teten och uppnå en god ekonomisk resurshushållning genom ett socialt investeringsperspektiv. 

7.2  En synvända och ett perspektivskifte
Ibland behöver man byta perspektiv och se saker på ett helt nytt vis. Detta kallas stundtals para-
digmskifte eller synvända; att se saker från ett nytt håll och vinna nya insikter med hjälp av nya 
perspektiv. Sociala investeringar är en väg att gå för att arbeta mer förebyggande och att på så sätt 
höja den strategiska effektiviteten i socialt arbete. Själva grundtanken med detta illustreras i Figur 
7.3. Utanförskap och exkludering är en process som sätter in tidigt i livet. Många som i vuxen ålder 
befinner sig i långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning gör detta som en följd av misslyckan-
den under uppväxten. Man talar ibland om utanförskapets olika karriärvägar, där misslyckanden i 
skolan är en särskilt tydlig faktor när det kommer till att spåra orsaker till ett utanförskap. 

Figur 7.3

Nedbrytningstrappan
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Först när resan mot marginalisering har blivit tillräckligt allvarlig finns det grund för ett myndig-
hetsingripande som då sker antingen utifrån en rättighetslagstiftning som anger rätt till stöd eller 
en skyldighetslagstiftning till exempel skyldigheten att ingripa då barn far illa med hjälp av lagen 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vidare då vuxna missbrukare uppenbart far illa med 
hjälp av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Insatser som ofta blir både långvariga och 
dyra, och vilka så gott som alltid baseras på ett myndighetsbeslut. Det bildas ofta ett reaktivt och 
rehabiliterande mönster relativt sent på resan mot ett utanförskap. 

Kundval 3.0 bygger på den sociala investeringstanken och ett servicetänkande i stället för ett myn-
dighetstänkande. Modellen bygger på att erbjuda tjänster och stöd till medborgaren långt innan 
problemet blir så omfattande att det krävs ett myndighetsingripande. Det bygger på tanken om 
proaktiva insatser från samhällets sida och att medborgarna har vilja och förmåga att i tid utnyttja 
dessa erbjudanden innan ett litet problem vuxit till ett stort och i värsta fall kroniskt. 

Men finns det resurser för detta? Idag är merparten av socialtjänstens resurser normalt sett 
bundna i dyra och sena insatser, där vi dessutom inte säkert vet vilken effekt de ger i förhål-
lande till den höga kostnaden. En sexmånader lång placering för en ung människa på ett hem 
för vård och boende (HVB-hem) kan komma att kosta mer än 500 000 kronor utan att vi vet om 
placeringen ger önskvärd effekt eller ej. Det har också visat sig svårt att i studier belägga att 
placeringen av en ung människa på ett dyrare HVB ger mer effekt än på ett billigare. Vi vet med 
andra ord relativt lite om denna typ av åtgärders effektivitet när det kommer till resultat och 
kostnader.

Tanken med kundval 3.0 är att stegvis föra över en mindre del av resurserna från socialtjänstens myn-
dighetsdel till den preventiva servicedelen och därifrån erbjuda medborgarna frivilliga tidiga preven-
tiva insatser. För samma kostnad som ett halvårs placering på ett HVB-hem kanske man kan erbjuda 
föräldrastöd till ett par hundra föräldrapar. Man går från sen och dyr reaktion till tidig och mindre dyrt 
proaktivt agerande, som illustreras i Figur 7.4. Naturligtvis handlar detta inte om att helt sluta med 
det ena för att göra det andra. Inte heller att det ena är rätt eller det andra är fel. Och inte heller att 
billiga hemmaplanslösningar alltid är bättre. Ibland är de faktiskt både billiga och dåliga. En viss 
balansförskjutning kan behöva ske samtidigt som just balansen mellan preventiva och reaktiva vägar 
är viktig och att skaffa sig förmåga att se på varje fall ur båda perspektiv.

Figur 7.4
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Eftersom preventionens andel av den totala socialtjänstbudgeten utgör en så liten del av den totala 
budgeten innebär det att en sådan överföring av en viss summa pengar procentuellt innebär en 
ytterst marginell minskning av de myndighetsbaserade insatserna, samtidigt som det leder till en 
dramatisk ökning av de preventiva insatserna.

Som ekonom diskuterar man gärna detta fenomen utifrån ett så kallat marginalnyttoperspektiv. 
Det som är intressant är var den sist insatta skattekronan gör mest samlad medborgarnytta. Är det i 
de sena och dyra reaktiva insatserna eller i de mindre kostsamma tidiga och preventiva insatserna? 
Hur reducerar jag utanförskapet effektivast; genom en sexmånaders placering av en tonåring på ett 
HVB-hem eller föräldrautbildning för 250 föräldrapar?

7.3  Det är lättare sagt än gjort
Principiellt sett är det relativt enkelt att se att en förskjutning av socialtjänstens resurser i rikt-
ning mot mer förebyggande, tidiga och långsiktiga insatser kan förbättra både den strategiska 
och operativa effektiviteten. Därmed också utgöra grunden för en bättre ekonomisk resurs-
hushållning. Samtidigt finns det naturligtvis ett antal svårigheter förknippade med detta, vilka 
måste lösas såsom: 
•	 Denna	modell	fungerar	inte	för	alla	typer	av	problem	eller	sammanhang.	Den	förutsätter	att	
 människor har förmågan att göra denna typ av aktiva medvetna och tidiga kundval. Det är inte 
 självklart att det fungerar vare sig för alla människor eller för alla sorters problem.
•	 Modellen	bygger	på	att	man	lyckas	skapa	relevanta	och	valbara	erbjudanden	som	också	
 innehåller starka inslag av samverkan. Inte minst kring barn och unga förutsätts att skolan tar en 
 viktig och aktiv roll till exempel kring ADHD-barn eller barn med skydds- och/eller omvårdnads-
 behov liksom barnen med depression och självskadebeteenden.
•	 Modellen	måste	sannolikt	också	genomföras	stegvis	och	med	stora	inslag	av	information	så	att	
 de blivande kunderna steg för steg förstår och kan anpassa sig till det paradigmskifte den här 
 typen av utveckling innebär.
•	 Ansatsen	förutsätter	också	ett	ordentligt	perspektivskifte	bland	politiker,	chefer	och	de	som	
 arbetar med klienter – samtliga behöver göra en synvända. Det handlar om att fullt ut ha en till-
 tro till människors förmåga att fatta egna beslut i en ny och mer ansvarsfylld kundroll. Omvänt 
 leder detta till mindre inflytande från det offentligas sida i enskilda människors liv. 
•	 En	sådan	förskjutning	kräver	också	att	myndighetsrollen	måste	få	ett	något	annorlunda	innehåll.	
 En mer tillbakadragen roll med en något mindre tyngd i allmänhet, samtidigt som tyngden blir 
 större i de verkliga myndighetsfrågorna i synnerhet. 
•	 Den	här	typen	av	perspektivskifte	leder	också	till	en	tydlig	omfördelning	av	resurser	från	sena	
 myndighetsinsatser till tidiga preventionsinsatser. För att resurser ska kunna tillföras på ett ställe 
 måste resurser också tas från ett annat. Erfarenhet från andra sammanhang visar att ett bort-
 tagande av resurser kräver både mod och beslutsamhet då denna typ av åtgärder så gott som 
 alltid möter motstånd.
•	 Slutligen	måste	man	vara	medveten	om	att	beslut	av	detta	slag	kan	leda	till	initiala	”puckel-
 effekter”. Samtidigt som resurser till preventiva insatser flyttas över för att förhindra framtida 
 utanförskap, måste man kunna hantera effekterna och kostnaderna för tidigare tillkortakom-
 manden i det förebyggande arbetet.
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8. ETT ANTAL BARRIÄRER ATT BESEGRA
Tes; varje förändring som ska genomföras möter motstånd och man upptäcker hinder. För att lyckas i 
arbetet med sociala investeringar är det viktigt att inte fastna i de mentala hinder och barriärer man 
tycker sig se utan att bearbeta de faktiska utmaningarna. Då kommer man att lyckas.

”Förändringsarbetets tionde och elfte budord; Så har vi alltid gjort. Så har vi aldrig gjort.” 78 

Vi har nu pekat på vikten av att tänka och arbeta ur ett socialt investeringsperspektiv kring barn och 
unga. Vi har också presenterat ett antal vägar i riktning mot att rent konkret skapa sådana möjlighe-
ter. De hinder som främst finns på vägen kan delas in i två huvudgrupper; mentala hinder respektive 
faktiska hinder. 

8.1  De mentala barriärerna

”Om du inte känner på dörrhandtaget finns det en risk att du tillbringar resten av livet innanför en 
olåst dörr.” 79 

Erfarenheten säger att de allra mest frekventa hindren inför en förändringsprocess är de mentala. 
De handlar mer om våra rädslor, obehag och föreställningar om världen än om världen som sådan. De 
handlar om föreställningen om att saker inte går att förändra – så har vi alltid gjort. Till denna grupp 
av hinder finns också medvetna eller omedvetna vanföreställningar om vad som är tillåtet eller 
förbjudet i en organisation. Eller om att det inte är någon mening att göra förändringar – det har vi 
redan provat och det gick inte. Det finns en rädsla för att misslyckas, för att begå misstag och inte 
minst för att göra bort sig. Att undvika risker tillhört denna delkategori av hinder. 

De hinder som vi ser grundas i våra föreställningsramar av hur världen ser ut. Något som vi ibland 
kallar våra kognitiva scheman eller kartor. Sättet på vilket vi tolkar den yttre verkligheten; ser vi i 
samma verklighet när vi bedömer ett glas som halvfullt eller halvtomt? Säger regelverket att allt 
som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet? Eller tvärtom; allt som inte uttryckligen är förbjudet är 
tillåtet? Samma verklighet men olika sätt att tolka den.

I många fall handlar det om bekvämlighet. Oviljan att sticka ut huvudet, att ta på sig merarbete eller 
återigen oviljan att ta risker. 

Inom kognitiv beteendeterapi pratar man om ett automatiskt nej som ett hinder för att förändra 
sitt liv. Ytterst handlar det om att vi har ett problem- eller lösningsfokuserat perspektiv på tillvaron. 
Denna kategori av hinder har inte med nödvändighet något att göra med den yttre världen. Fram-
förallt är det inte den yttre världen som utgör det största hindret för förändring utan våra tankar 
kring den yttre världen.

Baserat på detta kan vi förstå att denna typ av hinder inte främst hanteras genom formella eller 
strukturella förändringar. I varje fall är det inte tillräckligt med sådana förändringar utan de måste 
kompletteras med pedagogiska insatser som syftar till att tillföra kunskaper, liksom inspirera och 
påverka attityder. Att bidra till att rita om människors kognitiva kartor och att delvis stöpa om deras 
världsbild. Det är inte enkelt men fullt möjligt.

78 Gammalt talesätt.
79 Gammalt talesätt. 
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8.2  De faktiska barriärerna

”De svåra sakerna gör vi meddetsamma. De omöjliga tar en liten stund.” 80

Vid sidan av de mentala hindren finns det ett antal konkreta och faktiska barriärer som måste över-
vinnas för att skapa de förutsättningar som krävs för helhetssyn och långsiktighet, och därmed en 
offensiv ekonomisk resurshushållning. Många av dessa hinder är både svåra och besvärande, och 
kräver en hantering som många gånger handlar om att fatta och genomdriva ledningsbeslut av olika 
slag.

Den första av dessa faktiska barriärer är DEN INVESTERINGSPUCKEL som uppstår då man ska agera 
preventivt. Det som händer är ju att man tidigt får de säkra kostnaderna medan de mycket osäkrare 
intäkterna uppträder betydligt senare. Många gånger först efter åtskilliga år senare. Detta förstärks 
dessutom av att samtidigt som en social investering för framtiden görs tillkommer kostnaderna för 
hanteringen av gårdagens tillkortakommanden. Det uppstår en sorts dubbelkostnad under en över-
gångsperiod. Det sker till exempel då man i vården av barn och unga vill förskjuta verksamheten från 
institutionsplaceringar på annan ort till åtgärder på hemmaplan. Dubbelkostnader uppstår under en 
övergångsperiod i form av kostnader för att bygga upp verksamheten på hemmaplan, samtidigt som 
kostnaderna för den pågående driften för de placerade barnen kvarstår under perioden. 

Figur 8.1

I samband med puckelkostnaden, som illustreras i Figur 8.1, uppstår en likviditetssvacka under 
omställningsfasen och man måste hitta en metod för att fylla denna svacka. Det privata närings-
livet hanterar liknande situationer genom att låna kapital. Precis samma förhållande råder för stora 
delar av den offentliga sektorn då det gäller fysiska investeringar. 

Vi har tidigare pekat på behovet av olika finansieringsmodeller. Allt från statliga hälsofonder och 
sociala investeringsobligationer av internationell modell, via skatteväxlingsmodeller eller att ut-

80 Gammalt talesätt. 
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nyttja de kommunala bolagen och stiftelser till uppbyggnaden av rent kommunala fonder. Proble-
met är högst relevant och kräver sin lösning för att ett stabilt och långsiktigt socialt investeringsper-
spektiv ska kunna anläggas. 

Ett andra hinder är de OMFÖRDELNINGAR AV INTÄKTER OCH KOSTNADER som uppträder mellan 
olika aktörer som en följd av tidiga och samordnade insatser. Det återkommande dilemmat är att 
den aktör som tar de stora kostnaderna för en god och tidig insats är den som kortsiktigt också 
förlorar på den rent ekonomiskt. De stora vinsterna tillfaller ofta andra aktörer på både kort och lång 
sikt. Omfördelningarna sker både inom olika myndigheter, till exempel mellan skola och socialtjänst, 
eller mellan ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri, mellan myndigheter till exempel kommun och 
rättsväsendet eller försäkringskassan. Omfördelningar som också sker över tid, då tidiga insatser i 
barndomen kan förhindra stora kostnader för socialförsäkringssystemet under vuxenlivet.

Om man vill skapa incitament för tidiga och samordnade insatser måste man hitta ett sätt att 
kompensera förlorarna81. I ett första steg måste man ha metoder för att kunna följa upp och beräkna 
omfördelningseffekterna. Till exempel kan socioekonomiska analyser vara en sådan metod. I ett 
andra steg bör man skapa konkreta modeller för att genomföra en omfördelning av dessa resurser. 
Inom en kommun är det relativt enkelt eftersom beslut härom kan fattas av fullmäktige. Även mellan 
kommun och landsting kan man sluta avtal av omfördelande natur. Samspelet med de statliga myn-
digheterna är knepigare eftersom detta förutsätter ingripande från statsmakternas sida tillsammans 
med ett regelverk som möjliggör en omfördelning.

De vinster av samverkan och långsiktiga insatser, som vi pekar på, är i hög grad teoretiskt framräk-
nade vinster och uppstår inte av sig själva. Det kommer att krävas konkreta ledningsinsatser för att 
IDENTIFIERA OCH DÄREFTER PLOCKA HEM DESSA VINSTER. Här finns då ett antal större och 
mindre problem. Det mindre problemet är att ha tillräckligt bra uppföljningsrutiner för att identifiera 
vinsten och som gör det möjligt att följa upp vinsterna på både kort och lång sikt. 

Ett något större problem är att några av vinsterna kanske inte är så lätta att plocka hem. Om vinsten 
av god samordning kring ett barn är att man kan reducera en viss insats med 25 procent och detta 
i sin tur motsvarar en sjundedels årsarbetskraft blir det tydligt att en sådan vinst inte är särskild lätt 
att frigöra. Det handlar om det begrepp som ekonomer kallar odelbarheter och innebär att man 
måste komma upp i vissa volymer för att vinster ska vara möjliga att rent konkret plocka hem. 

Här stöter vi också på nästa problem – den tomma sängens princip. Inom vården är erfarenheten att 
så snart en sängplats töms fylls den omedelbart av en ny patient. Närhelst arbetsbelastningen lättar 
för handläggarna hanterar man detta med att höja ambitionsnivån i det återstående handläggnings-
arbetet. 

Detta är något som kräver oerhört tydliga ledningsinsatser och ett målfokuserat ledarskap med 
förmåga att besluta om insatser som inte alltid är populära. 

För att lyckas med att hantera övriga barriärer måste man ha fungerande system för att FÖLJA UPP 
OCH MÄTA RESULTAT av det arbete som utförs. När ett socialt investeringsbeslut ska tas ställs vi 
ofta inför svårigheten att fatta beslut om något som ännu inte utförts och där man i förväg måste ta 
ställning till eventuella framtida resultat. Det är dock viktigt att inför detta dilemma påminna sig om 
att detta är något som beslutsfattare inom vård och omsorg ställs inför hela tiden. Många gånger 

81 Detta kallas inom ekonomisk teori för en paretosanktionerad åtgärd, ett villkor för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet, eller det man i kommunallagen kallar god ekonomisk   
 resurshushållning.
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agerar man och beslutar på intuitiva grunder, utifrån gissningar eller baserat på ”så har vi alltid gjort 
resonemang”.

Poängen med att göra socioekonomiska investeringskalkyler är att de blir explicita och transpar-
enta. Man kan formulera olika antaganden om framgång – vad händer om det går bra, halvbra, dåligt 
eller riktigt dåligt? Därefter kan man räkna på de ekonomiska effekterna. Man synliggör osäkerheten 
och risktagandet. Det är principiellt inte märkligare än de prognoser om framtiden man gör då man 
ska anlägga en väg eller bygga ett köpcentrum.

För att komma vidare blir uppföljningsarbetet viktigt på framförallt två sätt. Först för att veta om 
den insats man genomfört faktiskt ger omfördelningseffekter i form av intäkter och kostnader för 
olika aktörer. Liksom vilka effekter som uppstår på kort och lång sikt. För det andra är det viktigt ur 
ett lärande perspektiv att som organisation se hur duktig man är på att faktiskt förutsäga effekterna 
av en viss given insats, för att på så sätt utveckla sin förmåga till riktiga prognoser inför framtiden.

Därför är det även viktigt att man hittar ett sätt att FÅNGA KAUSALITETEN i de effekter man mäter. 
Tidiga och samordnade insatser drabbas ofta av svårigheten med att identifiera just vilken insats 
som ger en viss effekt – det man brukar kalla kausalitetsproblemet. Vi behöver få svar på frågan om 
det är just den insats vi tror som ger effekt. Är det insatsen i kombination med andra insatser eller är 
det något helt annat som ligger bakom effekten?

Arbetet kräver tillgång till metoder, kunskap och forskning som kan bidra till att urskilja effekterna 
av det man verkligen vill mäta. Inte sällan kan en sådan process leda till att man upptäcker att ett 
huvudproblem man brottas med har sin grund i att man saknar kunskap om effekter av de insatser 
man genomför.

En sista barriär är att försäkra sig om att man använder sig av och TILLÄMPAR KUNSKAPSBAS-
ERADE OCH KOSTNADSEFFEKTIVA METODER i det långsiktigt förebyggande arbetet. Detta är 
ingen självklarhet. Många metoder som används är inte utvärderade och det saknas stundtals egent-
lig kunskap om deras effekter annat än att de ”känns bra”. Erfarenheten visar att implementering av 
kunskapsbaserade och kostnadseffektiva metoder, inte minst inom socialt arbete och skola, är en 
lång process som kräver tydligt och utomordentligt uthålligt ledarskap. Förändringsresistens mot 
nya metoder är i många organisationer välutvecklad och hög. Det visar inte minst Socialstyrelsens 
erfarenheter kring implementering av kunskapsbaserad socialtjänst.

Det räcker alltså inte bara med att skapa strukturella förutsättningar för långsiktighet och helhets-
syn – förutsättningar för det vi i ett tidigare kapitel kallat strategisk effektivitet. Man måste använda 
de frigjorda resurserna utifrån vad kunskapen säger och på ett sätt som gör att utväxlingen av varje 
insatt skattekrona blir så god som möjligt. Detta har vi tidigare kallat operativ effektivitet.

Vi har nu pekat på sex möjliga faktiska barriärer då man ska förverkliga långsiktighet och helhetssyn 
kring barn och unga, vilka illustreras i Figur 8.2. Ett genomgående drag hos samtliga sex är att det 
krävs ett tydligt ledarskap för att hantera och passera dessa barriärer. Det är vad vi i andra sam-
manhang kallat implementeringsledarskap, som också bygger på att driva förändring och att leda 
samverkan.
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Figur 8.2 
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9. Att övervinna barriärer och att lyckas

Tes; för att kunna förändra krävs först kunskap och insikt, sedan nya perspektiv och attityder. Först 
därefter är man beredd att ta ansvar och agera.

9.1  En strategisk och pedagogisk trestegsraket

  “I´m going to make you see things differently.” 82  

Vår utgångspunkt är att de allra flesta offentliga beslutsfattare är kloka personer som vill 
uträtta bra saker. Att agera utifrån begreppen långsiktighet och helhetssyn är något som är 
såväl mänskligt och moraliskt klokt som ekonomiskt smart. Det som måste kunna hanteras är 
barriärerna som beskrivs i föregående avsnitt. Till detta läggs förmågan att driva en förändrings-
process.

Man kan se på förändringsledning på många olika sätt. Erfarenheten säger att ett pedagogiskt 
perspektiv kan vara verkningsfullt framförallt då ett förändringsarbete ska drivas i kunskaps-
intensiva organisationer. En pedagogisk trestegsraket som illustreras i Figur 8.3.

Det första steget i den pedagogiska processen handlar om att skapa medvetande om sakernas 
tillstånd liksom möjligheterna till och behovet av en förändring. Man skulle kunna beskriva det som 
en insiktsskapande process och måste som sådan baseras på faktisk kunskap. Erfarenheten visar att 
de beslutsfattare som får en tydlig bild av de möjliga effekter som dagens styrsystem och organisa-
tionsmodeller kan bidra med, ofta reagerar med en lust att lära mer och påbörja en förändringspro-
cess. För att vara effektivt måste ett sådant arbete bygga på människors naturliga nyfikenhet och 
lusten att lära och viljan att förändra sakernas tillstånd till det bättre.

En central måltavla för denna process är kommun- och landstingsledningar som har den övergri-
pande makten att förändra resursfördelning, spelregler, ersättningssystem med mera. Det är här 
förutsättningar för strategisk effektivitet skapas. Andra måltavlor är de olika nämnder, styrelser 
och förvaltningar som har att implementera kunskapsbaserade metoder som är kostnadseffektiva. 
Förutsättningen för det vi här kallar operativ effektivitet.

82 Citat ur filmen Dead poets society, 1989.
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Figur 9.1

Det andra steget är att genom denna kunskap bidra till att förändra attityder och synsätt och ge nya 
perspektiv på frågan om långsiktiga och samverkande insatser. Ytterst handlar det om att utifrån 
socioekonomiska analyser skapa nya bilder av det som är ekonomiskt sunt och klok ekonomisk 
rationalitet. Det handlar om att tillföra nya perspektiv och rita om verklighetens karta. Detta bygger 
på att man i den pedagogiska processen ger möjlighet att skapa reflektion, eftertanke och utrymme 
för en dialektisk process. Med detta menar vi att man låter gamla föreställningar (tesen) kring dessa 
frågor brytas mot nya (antitesen), för att man på egen hand ska kunna bygga upp en egen ny bild av 
dessa frågor (syntesen). 

Det tredje steget är att utifrån de två första stegen gå till handling. Erfarenheten säger att medveten-
het, insikt och förändrade bilder av verkligheten skapar förutsättningar för att börja agera. Detta 
tredje steg i den pedagogiska processen handlar inte nödvändigtvis om att omedelbart omskapa 
världen. Det handlar snarare om att ta små steg i rätt riktning utifrån perspektivet att varje tusen-
milaresa börjar med ett första steg. Detta är ingen engångsprocess, utan erfarenhet visar att denna 
insikts- och handlingsresa får göras om gång på gång. Uthållighet och envishet förblir viktigt i 
implementeringsledarskapet kring sociala investeringar.

Det är av stor vikt att agera utifrån ett prövande, utforskande och entreprenöriellt perspektiv, 
snarare än utifrån ett utredande och byråkratiskt. Lösningarna går sannolikt inte att tänka ut i förväg 
utan kommer att växa fram genom att landets kommuner och landsting prövar konkreta lösningar 
under ledning av kloka och djärva chefer och politiker.

9.2  Vad behövs för att lyckas?

”Det handlar ytterst om att sätta stopp för den globala Iorismen som bygger sin verksamhetsidé 
kring slogans som; man ska inte glädja sig i onödan, det är aldrig för sent att bli bitter.” 83 

Det krävs en hel del arbete för att röra sig i riktning mot helhetssyn och långsiktighet i arbetet kring 
barn och unga, inte minst i form av ett tydligt och pedagogiskt ledarskap. För att lyckas med detta 
finns det ett antal principer som man kan utgå från, vilka dels bygger på dagens forskning kring 

83 Gammalt talesätt.
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implementeringsledarskap84, dels bygger på vår egen trettioåriga erfarenhet av hundratals föränd-
ringsprocesser. Vi formulerar det som ett antal påståenden, uppmaningar eller teser om handlingar, 
människor och principer. 

HANDLINGARNA
* För att fylla en viktig symbolfunktion vidta en konkret åtgärd som är tydlig och synbar för 
 många. Allt enligt principen mindre snack, mera verkstad. 
* Börja med någon liten, avgränsad och enkel insats för att på så sätt skapa lärande för den fort-
 satta processen – där riktningen är viktigare än hastigheten.
* Börja med något där sannolikheten för att lyckas är stor eftersom vi vet att framgång föder 
 framgång.

MÄNNISKORNA
* Bygg upp samarbetet genom att handplocka de goda, konstruktiva och positiva krafterna 
 oavsett deras formella roll i organisationen. Det krävs jäst för att baka ett bröd.
* Bygg allianser med likasinnade över politiska block- och förvaltningsgränser. Ju fler kockar 
 desto bättre soppa.
* Som partners värva personer med ett lösningsfokuserat synsätt. Problembeskrivningar finns 
 det som sagt ett överflöd av.
* Ignorera och negligera gnällspikarna och ”Ioristerna”. Tids nog kommer vi till dem. 

PRINCIPERNA
* Agera långsiktigt och konsekvent. Basera arbetet på en långsiktig plan även om åtgärden kanske 
 har ett kortsiktigt perspektiv. 
* Ha inte för bråttom. Var uthållig med att det kommer att ta tid i början. Otåliga människor får 
 alltid löskokta ägg, oavsett om de vill ha dem eller inte.
* Förstå och utgå från att detta är ett pedagogiskt uppdrag som handlar om att sprida kunskap, 
 förändra attityder och rita om de mentala kartorna. 
* Tålamod och uthållighet kan inte nog betonas. Man måste spotta många gånger på en sten 
 innan den blir blöt. 

9.3  Slutligen - några ord om statens tänkbara roll
Fokus för denna rapport är främst att visa hur man med ett socialt investeringsperspektiv kan 
utveckla det lokala arbetet och i högre grad än i dag arbeta med en långsiktighet som baserar sig på 
en helhetssyn kring barn och unga. Samtidigt har naturligtvis staten en viktig roll. Både som lagstif-
tare och som uppdragsgivare till de statliga myndigheterna. 

Det finns ett antal områden där man från statsmakternas sida skulle kunna utreda, analysera och 
pröva nya lösningar. Till exempel i form av pilotprojekt där olika aktörer som är intresserade av att 
pröva och utveckla nya lösningar kan få göra det. Vi ser följande områden som intressanta:
1 Att undersöka effekterna av annorlunda organisationsstrukturer i det förebyggande arbetet. Till 
 exempel undersöka vad en sammanslagning av förvaltningar och nämnder eller vad en annor-
 lunda förvaltningsstruktur inom kommuner och/eller landsting skulle kunna få för effekter. 

84 Från nyhet till vardagsnytta – om implementerings mödosamma konst, FHI, 2017:20.
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2 Att undersöka och pröva möjligheterna med att skapa uppföljningssystem som medger långsik-
 tighet och ett socialt investeringstänkande kring hälsa, förebyggande arbete och prevention. 
 Man borde särskilt titta på möjligheterna att se över den lagstiftning som reglerar de kommunala 
 årliga balansmålen i budgetarbetet, liksom möjligheterna att se arbetet med folkhälsofrågor som
 ett strategiskt socialt investeringsarbete med en egen balansräkning.
3 Att undersöka och pröva möjligheterna att skapa statliga sociala investeringsfonder som gör 
 det möjligt att långsiktigt frigöra resurser för det förebyggande arbetet, ur både ett strukturellt 
 perspektiv och som en del i det finanspolitiska konjunkturarbetet.
4. Att utreda lagstiftningen kring områden som berör immateriella tillgångar och möjligheten att 
 bokföra hälsa som en tillgång.
5 Att formulera regleringsbreven till de statliga myndigheterna på ett sådant sätt att kloka om-
 fördelningar av resurser blir möjliga då det gynnar samverkan, helhetssyn och långsiktighet. 
6 Att skapa ekonomiska incitament för olika aktörer som effektivt agerar långsiktigt och sam-
 verkande kring barns och ungas psykiska hälsa. 
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10. Slutord
Många barn och unga befinner sig i eller är på väg in i ett utanförskap. 13 000 unga i varje årskull ser 
ut att gå ett långt eller i värsta fall ett livslångt utanförskap till mötes. Kring många av de problem-
områden som leder till framtida utanförskap finns idag evidensbaserade och kostnadseffektiva 
metoder som kan tillämpas för att undvika detta utanförskap.

Kommunallagen kräver att landets kommuner och landsting ska agera utifrån begreppet ”god eko-
nomisk hushållning”. En förutsättning för att lyckas med detta är att man agerar långsiktigt utifrån 
en helhetssyn kring dessa barn och unga. En utgångspunkt är att se insatser kring barn och unga 
som en långsiktig social investering, inte som en kortsiktig kostnad. En annan utgångspunkt är att 
i samma stund som ett sådant långsiktigt socialt investeringsarbete sätts igång krävs det initiativ, 
mod och vilja att ta risker samt inte minst uthållighet av samtliga inblandade. 

Figur 10.1

I förhållande till dagens sätt att arbeta krävs betydande förändringar inom ett antal områden. Det 
behövs organisationsstrukturer som stödjer ett långsiktigt agerande utifrån en helhetssyn kring 
barn och unga. Det behövs styr- och uppföljningssystem som i högre grad än idag är baserade på 
dessa principer. Därtill ett ersättningssystem som belönar sådana insatser. Och inte minst behöver 
man frigöra eller skapa ett socialt investeringskapital som gör sådana insatser möjliga.

Allt detta är möjligt att genomföra. Det har redan ett stort antal lokala och regionala aktörer visat 
genom det arbete som de inlett inom alla dessa områden. Det finns också ett stort utrymme för och 
behov av insatser från statens sida både vad gäller lagstiftning och finansiering.

Vinsterna av en sådan delvis ny färdriktning för våra välfärdssystem är betydande både mänskligt 
och ekonomiskt. Det råder, i motsats till vad som ibland sägs, ingen konflikt mellan god ekonomisk 
resurshushållning och preventiva eller tidiga insatser kring barn och unga baserade på helhetssyn 
och långsiktighet. God ekonomisk resurshushållning och ett etiskt och humanistiskt agerande i 
arbetet kring barn och unga är helt enkelt två sidor av samma mynt.

HelhetssynLångsiktighet

Uthållighet       Mod       Risktagande

Vad krävs för att lyckas?
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Referenser och rapporter som har sin
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I 25 år har Skandia genom Idéer för livet arbetat med projekt för barn och unga. Idéer som håller 
hela livet är grundläggande också i Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs nationalekonomiska 
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 SEE & Idéer för livet/Skandia, 2010 
Nilsson & Wadeskog, Handbok till en förenklad socioekonomisk analysmodell, 
 SEE & Idéer för livet/Skandia, 2010
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 tidiga och samordnade insatser kring barn och unga, 
 SEE & Idéer för livet/Skandia, 2008

Nilsson & Wadeskog, Barn och unga i Helsingborg – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanför-
 skap, prevention och rehabilitering (2008)
Nilsson & Wadeskog, Barn och unga i Timrå – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap,   
 prevention och rehabilitering, SEE & Idéer för livet/Skandia, 2008
Nilsson & Wadeskog, Barn och unga i Härryda – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap,   
 prevention och rehabilitering, SEE & Idéer för livet/Skandia, 2009
Nilsson & Wadeskog, Barn och unga i Gotland – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap,   
 prevention och rehabilitering SEE & Idéer för livet/Skandia, 2009
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 prevention och rehabilitering, SEE & Idéer för livet/Skandia, 2011

Mer information om övriga studier som Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har genomfört och 
som har beröring med rapportens arbetsområde finns tillgängliga på följande webbsidor:

www.utanforskapetspris.se
www.ideerforlivet.se
www.ofus.nu, 
www.seeab.se  
www.socioekonomi.se
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